สารบัญ
กระทรวงคมนาคม
1. วิสยั ทัศน์
2. พันธกิจ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณและแผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามหน่วยงาน

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
1 ถึง 788
1
1
2
3

5
7
8

9 ถึง 32
9
9
10
11
13
13
14
15

(ข)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
33 ถึง 71
33
33
34
35
37
37
38
41

73 ถึง 84
73
73
73
74
75
75
76
77

(ค)

(4) กรมเจ้าท่า

หน้า
85 ถึง 123

1.
2.
3.
4.

85
85
86
87

5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

89
89
91
92

125 ถึง 360
125
125
125
126
128
128
130
133

(ง)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
361 ถึง 537
361
361
362
363
364
364
366
369

539 ถึง 586
539
539
539
540
541
541
543
545

(จ)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.
2.
3.
4.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณและแผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามหน่วยงาน

หน้า
587 ถึง 602
587
587
587
588
589
589
590
591

603 ถึง 612
603
603
604
605

608
611
612

(ฉ)

(1) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(2) กรมอุตนิ ยมวิทยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
613 ถึง 637
613
613
614
615
617
617
618
619

639 ถึง 674
639
639
640
641
642
642
643
644

(ช)

(3) สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
675 ถึง 696
675
675
675
677
679
679
680
681

697 ถึง 719
697
697
698
699
700
700
701
702

(ซ)

(5) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(6) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
721 ถึง 745
721
721
721
724
727
727
728
729

747 ถึง 788
747
747
748
749
750
750
751
753
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กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
179,598,651,300 บาท
660,082,000 บาท

ปี 2563
176,095,182,700 บาท
1,075,640,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบายและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอกับความต้องการ
ทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
3. กํากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลง
4. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุ นเพือ่ สร้างค่านิยมทีเ่ หมาะสมของผูใ้ ช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการประกอบการ
6. บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็ นเลิศ
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

- ตัวชี้วดั : สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

ร้อยละ

7.2

- ตัวชี้วดั : สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางนํา้ ต่อปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทัง้ หมดภายในประเทศ

ร้อยละ

12.6

- ตัวชี้วดั : สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทัง้ หมดภายในประเทศ

ร้อยละ

3.47

ร้อยละ

33.72

ร้อยละ

52.9

- ตัวชี้วดั : จํานวนอุบตั เิ หตุทม่ี ผี ูเ้ สียชีวติ ต่อปริมาณการเดินทาง
บนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม

ครัง้ ต่อพันล ้านคัน-กิโลเมตร

4.23

- ตัวชี้วดั : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุตงั้ แต่ระดับเหตุอนั ตราย
ร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ

ครัง้ ต่อล ้านกิโลเมตร-เทีย่ ว

0.3354

ครัง้ ต่อล ้านเทีย่ ว

7.75

ครัง้ ต่อล ้านเทีย่ วบิน

5.4

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ให้
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถลดต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

(2) ผลสัมฤทธิ์ : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทัง้ ทางบก ทาง
ราง ทางนํา้ ทางอากาศ รวมทัง้ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และสิง่ อํานวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมภิ าค เพือ่ ให้
ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการเดินทางและใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะเพิม่ มากขึ้น
- ตัวชี้วดั : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ตัวชี้วดั : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน
การเดินทางระหว่างเมือง
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลด้านความปลอดภัย
ของการขนส่ง ทําให้สามารถลดอุบตั เิ หตุจากการ
ขนส่งทุกรูปแบบ

- ตัวชี้วดั : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้า
ทางนํา้ ทัวประเทศ
่
- ตัวชี้วดั : จํานวนอุบตั เิ หตุดา้ นการขนส่งทางอากาศ
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4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความ
มัน่ คง

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความมัน่ คง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง - แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการ
ความมัน่ คงแห่งชาติเพือ่ การ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนาประเทศสู่ความมัง่ คัง่
และยัง่ ยืน

การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

47.6619

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

70.0000

อุตสาหกรรมและบริการแห่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
อนาคต
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

160.7500

การท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
ความสามารถในการแข่งขัน จากการท่องเทีย่ ว

1,164.5206

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
ความสามารถในการแข่งขัน จากการท่องเทีย่ ว

81.6000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

480.4700

พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

247.8140

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สติกส์ และดิจทิ ลั
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

89,090.5491

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3,303.0646

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

3,596.9828

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน พิเศษภาคตะวันออก

1,147.9821

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน พิเศษภาคตะวันออก

9,586.7292

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณ
496.3210
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

5,292.7892

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

352.2980

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขัน

50,248.6593

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ
มิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น เติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู
และป้ องกันการทําลาย
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการนํา้ ทัง้ ระบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น ทรัพยากรนํา้
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม

9,794.0570
196.1570

271.0600

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับ การบริการประชาชนและ
สมดุลและพัฒนาระบบการ ประสิทธิภาพภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐ

- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ
ในภาครัฐ การป้ องกันการ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริการประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ
ทุจริตประพฤติมชิ อบและ บริหารจัดการภาครัฐ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

463.4521

การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ
- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ในภาครัฐ การป้ องกันการ สมดุลและพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ทุจริตประพฤติมชิ อบและ บริหารจัดการภาครัฐ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

2.2648

รวมทัง้ สิ้น

176,095.1827
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

หน่ วยนับ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ล้านบาท 180,258.7333 177,170.8227 180,453.7590 141,700.1818
ล้านบาท 179,598.6513 176,095.1827 179,815.5523 141,700.0000
ล้านบาท
660.0820 1,075.6400
638.2067
0.1818
ล ้านบาท
660.0820 1,075.6400
638.2067
0.1818

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ลดลงตํา่ กว่า

ร้อยละ

7.3

7.2

6.9

6.9

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางนํา้ เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทัง้ หมด
ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

12.2

12.6

15

15

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทัง้ หมด
ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

2.86

3.47

4

4

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

94,931.2575
660.0820
660.0820

87,705.6736
1,075.6400
1,075.6400

95,606.1253
638.2067
638.2067

64,902.0122
0.1818
0.1818

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ร้อยละ

33.02

33.72

34.65

34.65

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง

ร้อยละ

52.25

52.90

53.56

53.56

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รบั
การพัฒนาเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

26,391.0989
-

23,732.4768
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
2. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกใน
เขตเมืองและภูมิภาค

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

76,651.3047
76,651.3047
-

1,312.1207
-

70
28,895.9904
-

31,684.2529
-

22,634.5533
-
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

3. เพิม่ คุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การ
ขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั ิเหตุการขนส่งสาธารณะทาง
บก ลดลง

ร้อยละ

3.4

3.6

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนอุบตั ิเหตุท่มี ผี ูเ้ สียชีวติ ต่อปริมาณ ครัง้ ต่อ
การเดินทางบนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง พันล ้าน
คันคมนาคม
กิโลเมตร

4.23

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
และขนส่งสินค้าทางนํา้ ทัว่ ประเทศ

ครัง้ ต่อ
ล ้านเที่ยว

7.75

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กระบวนงานบริการด้านระบบขนส่ง
ปรับเปลีย่ นเป็ นดิจทิ ลั

กระบวนง
าน

10

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

55,771.4034
-

56,705.2562
-

3.8

3.8

57,818.3281
-

53,065.5110
-

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

52,704.6307
-
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6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน - กลุม่ งบประมาณรายจ่าย

รวมทัง้ สิ้น
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
2. กรมการขนส่งทางบก
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3. กรมการขนส่งทางราง
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
4. กรมเจ้าท่า
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
5. กรมทางหลวง
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
6. กรมทางหลวงชนบท
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
7. กรมท่าอากาศยาน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
8. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

รวมทัง้ สิ้น

176,095.1827
9,794.0570
54,211.3330
112,089.7927
176,095.1827
648.0591
169.3159
453.3985
25.3447
3,654.0802
1,933.3641
1,438.1080
282.6081
73.3658
13.3449
45.5458
14.4751
4,370.9861
743.0878
2,328.4087
1,299.4896
113,883.4316
5,067.9898
26,617.1375
82,198.3043
47,472.0027
1,452.1478
22,809.1334
23,210.7215
5,665.6080
323.7703
473.9059
4,867.9318
327.6492
91.0364
45.6952
190.9176

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

ด้านความมัน่ คง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

496.3210
496.3210
496.3210
496.3210
496.3210
-

174,665.9278
9,794.0570
53,551.7239
111,320.1469
174,665.9278
645.7943
169.3159
453.3985
23.0799
3,190.6281
1,933.3641
974.6559
282.6081
73.3658
13.3449
45.5458
14.4751
4,099.9261
743.0878
2,328.4087
1,028.4296
113,883.4316
5,067.9898
26,617.1375
82,198.3043
46,779.5247
1,452.1478
22,612.9764
22,714.4005
5,665.6080
323.7703
473.9059
4,867.9318
327.6492

-

-

91.0364
45.6952
190.9176

-

-

-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

467.2170
196.1570
271.0600
467.2170
271.0600
271.0600
196.1570
196.1570
-

465.7169
463.4521
2.2648
465.7169
2.2648
2.2648
463.4521
463.4521
-

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

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
ปี 2563
1. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566 - จบ

งบประมาณ

45.9347

9.6156

4.2156

4.3009

-

2. กรมการขนส่งทางบก

560.1713

709.1885

394.9223

201.2050

-

3. กรมการขนส่งทางราง

24.2055

57.1527

1.7688

4.4190

-

1,379.0367

2,159.0240

859.3509

7.8018

-

57,301.3306

80,727.7724

48,219.2039

6. กรมทางหลวงชนบท

6,763.1415

9,881.5033

1,365.4145

7. กรมท่าอากาศยาน

2,839.4077

7,314.1518

1,421.5980

203.4266

197.5797

17.3776

3.0140

69,116.6546

101,055.9880

52,283.8516

221.6803

4. กรมเจ้าท่า
5. กรมทางหลวง

8. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวมทัง้ สิ้น

0.9396
-

2,882.2788
2,882.2788
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กระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
614,570,800 บาท
-

ปี 2563
648,059,100 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมทีท่ นั สมัย
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผล
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2. บริหารยุทธศาสตร์ดา้ นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพือ่ สนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคม
ได้อย่างเป็ นผลสําเร็จ
3. ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4. บริหารความสัมพันธ์ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีส่ าํ คัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจ
อย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถนําส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และสามารถขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วดั : สามารถขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ าน
ให้บรรลุผลสําเร็จ
(2) ผลสัมฤทธิ์ : งานด้านการบินมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เป็ นไปตามมาตรฐานทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) กําหนด
- ตัวชี้วดั : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) กําหนด
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ ขับเคลื่อนนโยบาย
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการเพือ่ การขับเคลือ่ น
การปฏิบตั ิราชการโดยรวมของกระทรวง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ของประเทศ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
614.5708
648.0591
549.3123
560.6398
571.1336
614.5708
648.0591
549.3123
560.6398
571.1336
-

ร้อยละ

90

90

95

95

95

ล้านบาท
ล้านบาท

528.3346
-

621.3926
-

545.1433
-

556.4708
-

566.9646
-

5

5

5

5

5

4.1690
-

4.1690
-

4.1690
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จ
ในการขับเคลือ่ นงานของสํานักงานบริหาร
การพัฒนาโครงการฯ

ระดับ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ดําเนิ นงานอย่างมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส

ล้านบาท
ล้านบาท

4.6320
-

4.1690
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความ ร้อยละ
โปร่งใสของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

85

85

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จ
ในการเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท

2.5470
-

2.2648
-

-

-

-

ร้อยละ

85

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. พัฒนาระบบการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ล้านบาท
ล้านบาท

13.4300
-

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จ
ของการมีระบบกํากับดูแลที่มมี าตรฐาน

ร้อยละ

70

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

23.7481
-

-

-

-

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
6. สนับสนุ นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : มีการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ในการคมนาคมขนส่งกับหน่วยงานในสังกัด
ได้แล ้วเสร็จ

หน่ วยนับ

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

หน่วยงาน

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ข้อมูลจากระบบสามารถ
นํามาแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกของการคมนาคมในพื้นที่ได้ตามที่
กําหนดไว้

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

7

-

41.8791
-

-

-

-

-

80

-

-

-

20.2327
-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
169,315,900 บาท
453,398,500 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

453,398,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

25,344,700 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

23,079,900 บาท
2,264,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
16
16
16

ปี 2563
45.9347
45.9347
45.9347

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
9.6156
4.2156
4.3009
9.6156
4.2156
4.3009
9.6156

4.2156

4.3009

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 14 รายการ เป็ นเงิน 45,327,200 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 607,500 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
168.6687
254.2394
168.6687
0.6472
253.5922

ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย
แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง

-

252.6252

โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นการ
ดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย - จีน

-

0.9670

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

-

-

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางาน
ด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน
และสอบสวนด้านการบินพลเรือน
ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)

-

-

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่ง
แบบบูรณาการ เพือ่ สนับสนุนการกําหนด
นโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคม
ขนส่ง

-

-

4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการดําเนินงาน
ในลักษณะบูรณาการการป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
109.6355
44.4415
71.0740
89.4028
44.4415
65.9620
89.4028
-

20.2327
-

20.2327

44.4415

รวม
648.0591
169.3159
453.3985

62.7600

449.2295

-

3.2020

4.1690

-

2.8472

23.0799

-

2.8472

2.8472

-

-

20.2327

-

-

-

2.2648

2.2648

-

-

-

2.2648

2.2648
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
169,315,900 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
156.8825

ปี 2563
169.3159

156.8825
156.3537
0.5288
-

169.3159
168.6687
0.6472
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
175.9243
186.8113
197.2300
175.9243
175.0551
0.8692
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

186.8113
185.9264
0.8849
-

197.2300
196.3284
0.9016
-
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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 งินเดือนเต็มขัน้
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

169,315,900 บาท
168,668,700
144,836,300
135,428,000
9,408,300
23,832,400
647,200
647,200
120,000
247,400
265,500
14,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง

453,398,500 บาท
449,229,500 บาท

วัตถุประสงค์ :
บริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เพือ่ ให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการเดินทางเพือ่ ประกอบพิธฮี จั ย์
2. กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง
รวมทัง้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
4. ศึกษาวิเคราะห์จดั ทําและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น นโยบาย แผนงาน
และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
5. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม
6. การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์
ด้านการบินพลเรือน

งบดําเนิ นงาน
252.6252
2.5030
3.5500

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
89.4028
44.4415
62.7600
42.5095
0.1160
0.6871
18.6600

66.4676

48.6104

163.9152

11.8475

16.1894

28.1418

0.2500
1.6820

41.0300
3.0700

รวม
449.2295
42.5095
2.6190
22.8971
156.3580
175.7627
49.0832

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
80
80
85
90
95
ตามแผนปฏิบตั ิงานในโครงการสําคัญของสํานักงาน
( 50 )
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

359.2390

449.2295

369.2190

369.6595

369.7346

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

359.2390
223.1622
43.7950
1.3578
90.9240
-

449.2295
252.6252
89.4028
44.4415
62.7600
-

369.2190
260.2019
44.4345
64.5826
-

369.6595
260.6424
44.4345
64.5826
-

369.7346
260.7175
44.4345
64.5826
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(9) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12) ค่ารับรองและพิธกี าร
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(15) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(16) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการร่วมคมนาคม
(17) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(18) ค่าบริการขอ้ มูลข่าวออนไลน์ทเ่ี กี่ยวขอ้ งกับกระทรวงคมนาคม
(19) ค่าจ้างทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance)
ระบบ COSPAS-SARSAT
(20) ค่าฝึ กซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือประสบภัย
(21) ค่าตรวจสอบชิ้นส่วน ส่วนประกอบของอากาศยานหรือวัตถุทเ่ี กี่ยวขอ้ งกับ
อุบตั เิ หตุ
(22) ค่าดําเนินการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ร่วมการฝึ กบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
(23) วัสดุสาํ นักงาน
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว
(26) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

449,229,500 บาท
252,625,200
106,429,200
95,971,500
1,750,000
800,000
4,650,000
3,280,800
6,200,000
30,000
2,500,000
1,378,600
7,117,000
7,475,000
12,652,300
2,000,000
320,000
1,300,000
100,000
786,000
24,921,000
350,000

บาท
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
150,000 บาท
10,000
3,714,700
410,500
100,000
279,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์
(30) วัสดุอปุ กรณ์สอบสวน
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

120,000
270,000
100,000
501,000
394,800

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

1,974,000
789,600
394,800
394,800
394,800

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

1,974,000
789,600
394,800
394,800
394,800

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

3,300,000
1,320,000
660,000
660,000
660,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
394,800 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
660,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,830,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,080,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

1,320,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
624,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
366,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
768,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน

969,200 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

4,977,000
1,617,000
840,000
840,000
840,000
840,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

2,117,000
423,400
423,400
423,400
423,400
423,400

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

1,485,000
148,500
297,000
297,000
742,500

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

4,590,000
459,000
918,000
918,000
2,295,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
840,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
423,400 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
148,500 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
459,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 154 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

146,196,000
6,561,000
150,000
1,500,000
620,000
137,365,000
89,402,800
89,402,800
39,111,700
6,780,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,780,300 บาท
31,847,500 บาท
663,400 บาท

(2) โครงการจัดซื้อครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตัง้
ปี งบประมาณ 2563 แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1
โครงการ

6,429,100 บาท

(3) โครงการทดแทนระบบ Active Directory ของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ

4,755,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นระบบ Cospas-Sarsat แบบ LGM
MCC แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ

20,000,000 บาท
43,000 บาท
43,000 บาท
82,400 บาท
82,400 บาท
123,600 บาท
123,600 บาท
176,100 บาท
176,100 บาท
58,800 บาท

23

(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

58,800 บาท
50,291,100 บาท
6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
44,291,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8,814,100 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารหอประชุมของสํานักงานภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund
2) ค่าบํารุงสมาชิกโครงการ COSPAS-SARSAT
3) ค่าสมัครสมาชิก International Society of Air Safety Investigators (ISASI)
4) การจัดเทีย่ วบินพิเศษเพือ่ เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก

35,477,000 บาท
45,483,000 บาท
10,006,000 บาท
35,477,000 บาท
44,441,500
44,441,500
250,000
1,666,000
16,000
42,509,500
62,760,000
36,300,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือ่ สนับสนุนให้ประเทศไทยได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกคณะ
มนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร

3,000,000 บาท
3,070,000 บาท
1,430,000 บาท

6) โครงการจัดนิทรรศการและเสวนาสร้างการรับรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริม
พัฒนาความรูด้ า้ นการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด
One transport for the future ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

7,200,000 บาท

7) โครงการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงคมนาคม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

5,200,000 บาท
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8) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทีม่ ตี ่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และการสํารวจความพึงพอใจ
ของหน่วยงานปฏิบตั ิ ในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และภารกิจทีส่ าํ คัญ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง
ของกระทรวงคมนาคม

1,260,000 บาท

9) โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ภายใต้ช่อื งาน เถลิงฉัตรกษัตรา ทศมราชัน
ด้านการคมนาคมขนส่ง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

5,000,000 บาท
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4,169,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย - จีน
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เร่งรัดขับเคลือ่ นและผลักดันการดําเนินโครงการฯ เพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่รฐั บาลกําหนดไว้
และให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
21,308,000 บาท
- เงินงบประมาณ
21,308,000 บาท
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

งบดําเนิ นงาน
0.9670
0.9670

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.2020
3.2020

รวม
4.1690
4.1690

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการขับเคลือ่ นงาน
5
5
5
5
5
ของสํานักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ
(1)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
4.6320
4.1690
4.1690
4.1690
4.1690
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

4.6320
1.5000
3.1320
-

4.1690
0.9670
3.2020
-

4.1690
0.9670
3.2020
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

4.1690
0.9670
3.2020
-

4.1690
0.9670
3.2020
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นการดําเนิ นงานโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

4,169,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่ารับรองและพิธกี าร
2. งบรายจ่ายอืน่

967,000
967,000
60,000
557,000
300,000
50,000
3,202,000

1) โครงการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ น ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสํานักงานบริหารการ
พัฒนาโครงการฯ (สบร.)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,202,000 บาท
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23,079,900 บาท
2,847,200 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิ รภัยการบิน
และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO)
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลือ งานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
25,378,100 บาท
- เงินงบประมาณ
25,378,100 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ดําเนินการค้นหาและช่วยเหลือ งานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวน
ด้านการบินพลเรือน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.8472
2.8472

รวม
2.8472
2.8472

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
( 75 )
ตามแผนที่กาํ หนดไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
22.5309
2.8472
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

22.5309
6.7212
15.8097
-

2.8472
2.8472
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลือ
งานนิ รภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

2,847,200 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่

2,847,200 บาท

1) โครงการฝึ กอบรมตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
2) โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบ Search and Rescue System
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

2,322,000 บาท
525,200 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่ง
แบบบูรณาการ เพือ่ สนับสนุ นการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง

20,232,700 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนข้อมูลสําหรับการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563)
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
20,232,700 บาท
- เงินงบประมาณ
20,232,700 บาท
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20.2327
20.2327
-

รวม
20.2327
20.2327

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : มีมาตรฐานในการจัดเก็บขอ้ มูลสายทาง
3
ของประเทศไทย ทีห่ น่วยงานทีม่ สี ายทาง
ในความรับผิดชอบสามารถนําไปใช้ในการจัดเก็บ
ขอ้ มูลสายทางของหน่วยงานได้ อย่างน้อยประกอบด้วย
กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และ
กระทรวงมหาดไทย
เชิงปริมาณ : กระทรวงมีระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่ดา้ นคมนาคมขนส่งทีร่ องรับการวิเคราะห์
ขอ้ มูลได้ทงั้ ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง และข้อมูล
แบบไม่มโี ครงสร้าง

ระบบ

-

1

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

20.2327

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

20.2327
20.2327
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่ง
แบบบูรณาการ เพือ่ สนับสนุ นการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้าน
คมนาคมขนส่ง

20,232,700 บาท

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

20,232,700
20,232,700
20,232,700
20,232,700

(1) โครงการพัฒนามาตรฐานขอ้ มูลถนนของประเทศ พร้อมระบบรายงานผลขอ้ มูล
ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(2) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ดา้ นคมนาคม
(MOT Big Data Analytics) แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

5,200,000 บาท

15,032,700 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการดําเนิ นงานในลักษณะบูรณาการการป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2,264,800 บาท
2,264,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ พัฒนากลไกการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
8,528,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8,528,800 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ดําเนินการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.2648
2.2648

รวม
2.2648
2.2648

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
85
85
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมันว่
่ าเพือ่ นร่วมงาน
( 85.34 )
และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นคนดี มีคุณธรรมและไม่ทุจริต
ล้านบาท
6.2640
2.2648
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

6.2640
6.2640
-

2.2648
2.2648
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการดําเนิ นงานในลักษณะบูรณาการการป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2,264,800 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่

2,264,800 บาท

1) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม
2) โครงการยกระดับธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตเชิงรุก

900,000 บาท
1,364,800 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
4,117,219,000 บาท
-

ปี 2563
3,654,080,200 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน
ให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
รวมถึงเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น
2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย
3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มคี ุณภาพและมีสาํ นึกรับผิดชอบ
4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิภาพของผูป้ ระกอบการขนส่ง
่ - ตั้ วชี้วดั : จํานวนผูป้ ระกอบการขนส่งทีไ่ ด้รบั
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ่ ริการ้
- ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการประเมิน
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
่ ้
- ตัวชี้วดั : มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไม่นอ้ ยกว่า
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รบั บริการด้านระบบขนส่ง
- ตัวชี้วดั : ความสําเร็จของการปรับเปลีย่้ นกระบวนงานการ

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

13

ร้อยละ

75

ล้านบาท
(ภายในปี
พ.ศ. 2565)

200

ร้อยละ

100
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน การบริหาร
จัดการสินค้าและบริการ และศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการขนส่ง

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
4,117.2190
3,654.0802
3,711.9656
2,922.5796
2,811.8993
4,117.2190
3,654.0802
3,711.9656
2,922.5796
2,811.8993
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,912.0556
-

1,933.3641
-

1,991.3651
-

2,051.1060
-

2,112.6390
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า
และบริการของประเทศเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนเพือ่
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

750.6581
-

282.6081
-

634.8705
-

344.4263
-

172.2130
-

ร้อยละ

75

75

75

75

75

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อุบตั ิเหตุทางถนนของ
รถโดยสารลดลงจากปี ก่อน

ล้านบาท
ล้านบาท

129.4275
-

128.6113
-

128.6113
-

128.6113
-

128.6113
-

ร้อยละ

2

2

2

2

2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้ บั บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

121.9111
-

129.4881
-

129.4881
-

129.4881
-

129.4881
-

ร้อยละ

89

90

90

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

586.6920
-

582.9848
-

694.0589
-

135.3762
-

135.3762
-

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทางถนน
ที่มีคุณภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ
ล้านบาท
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
6. การเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหาร
จัดการที่ดี

หน่ วยนับ

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

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนการได้รบั รางวัล
จากหน่วยงานภายนอก

องค์กร

(-)

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

616.4747
-

1

1

1

1

597.0238
-

133.5717
-

133.5717
-

133.5717
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

1,933,364,100 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

1,438,108,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด ้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน

974,655,900 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พ ัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

463,452,100 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

282,608,100 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

159,193,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาด ้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

123,415,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
หน่ วย : ล้านบาท
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน

จํานวน
รายการ

ปี งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566- จบ

เงินนอก
งบประมาณ

20

314.9202

418.7443

50.4960

28.9920

-

1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่ ง
ทางถนน

9

66.3040

66.3040

50.4960

28.9920

-

2. ผลผลิต : การพัฒนาการให ้บริการประชาชน

11

248.6162

352.4403

6

245.2511

290.4442

344.4263

172.2130

-

172.2133

344.4263

172.2130

-

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการศู นย์การขนส่ ง ชายแดน
จัง หวัดนครพนม

2

2. โครงการ : โครงการศู นย์เปลี่ยนถ่ ายรู ปแบบ
การขนส่ ง สินค ้าเชียงของ จัง หวัดเชียงราย

2

159.1930

3. โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐาน
ด ้านความปลอดภัยทางถนน

1

42.2881

4. โครงการ : โครงการพัฒนาสถานีขนส่ ง
ผู ้โดยสารเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ ง
ผู ้โดยสาร

1

43.7700

26

560.1713

รวมทัง้ สิ้น

-

-

118.2309

-

709.1885

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394.9223

201.2050

-
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เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ ้องดําเนินการต่อ เนื่อ ง จํานวน 13 รายการ เป็นเงิน 233,944,700 บาท
2. เป็นรายการทีด่ าํ เนินการไม่แ ล้วเสร็จใน 1 ปีง บประมาณ จํานวน 7 รายการ เป็นเงิน 80,975,500 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ ้องดําเนินการต่อ เนื่อ ง จํานวน 6 รายการ เป็นเงิน 245,251,100 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง
และมีการบริหารจัดการที่ดี
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนน
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาความปลอดภัย
และกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,913.4117
821.8897
1,913.4117
19.9524
527.0473

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

รวม
3,654.0802
1,933.3641
974.6559

133.5717

-

-

-

133.5717

-

128.6113

-

-

-

128.6113

-

129.4881

-

-

-

129.4881

-

135.3762

447.6086

-

-

582.9848

274.8900

188.5621

-

-

463.4521

274.8900

188.5621

-

-

463.4521

-

159.1930

-

-

159.1930

-

159.1930

-

-

159.1930

-

118.4682

-

4.9469

123.4151

42.2881

-

-

42.2881

-

-

โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เปลีย่ นถ่าย
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

งบรายจ่ายอืน่
4.9469
-

-

-

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ด้านการขนส่ง

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
913.8319
447.6086
-

-

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน

-

-

โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน

-

-

โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการขนส่งไทยสู่การขนส่ง
สินค้าทางถนนที่มปี ระสิทธิภาพ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

-

-

23.0905

-

-

23.0905

โครงการที่ 4 : โครงการสถานีขนส่งสินค้า
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทาง
ถนน (สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก)

-

-

9.3196

-

-

9.3196

-

-

4.9469

4.9469
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
43.7700
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
43.7700
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,933,364,100 บาท

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

งบประมาณ
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2562
1,912.0556

ปี 2563
1,933.3641

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,991.3651
2,051.1060
2,112.6390

เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

1,912.0556
1,893.1014
18.9542
-

1,933.3641
1,913.4117
19.9524
-

1,991.3651
1,963.0062
28.3589
-

แหล่งเงิน

2,051.1060
2,022.1143
28.9917
-

2,112.6390
2,082.9891
29.6499
-
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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 านในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,933,364,100 บาท
1,913,411,700
1,612,932,700
1,518,758,600
94,174,100
300,479,000
19,952,400
19,952,400
3,672,000
1,938,000
468,200
13,273,600
600,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์
และนํานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้มมี าตรฐานและสามารถรองรับ
การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ประชาชนมีความเชื่อมันในองค์
่
กร

974,655,900 บาท
133,571,700 บาท

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

งบดําเนิ นงาน
133.5717
5.7732
127.7985

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
133.5717
5.7732
127.7985

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรของ
โครงการ
10
10
10
10
10
กรมการขนส่งทางบก
(-)
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

โครงการ

3
(-)

3

3

3

3

เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมันต่
่ อองค์กร

ร้อยละ

85

85

85

85

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

85
(-)
230.0337

133.5717

133.5717

133.5717

133.5717

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

230.0337
141.4107
88.6230
-

133.5717
133.5717
-

133.5717
133.5717
-

133.5717
133.5717
-

133.5717
133.5717
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการที่ดี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

133,571,700 บาท
133,571,700
101,917,700
5,773,200
68,178,500
27,966,000
31,654,000
31,654,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางถนน ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ
และสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

128,611,300 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ
2. การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
3. การศึกษาและการดําเนินการเพือ่ พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

งบดําเนิ นงาน
128.6113
91.6762
15.3423
21.5928

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
128.6113
91.6762
15.3423
21.5928

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนการศึกษาและการดําเนินการ
เรื่อง
12
12
12
12
12
ด้านการขนส่งทางถนน
เชิงปริมาณ : แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสาร
ร้อยละ
85
85
85
85
สาธารณะได้แล ้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่า
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ระกอบการขนส่งที่ได้
ร้อยละ
13
15
15
15
Q Mark เพิม่ ขึ้น
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกและต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับ
72,500
ประกอบการขนส่ง
( 62,287 )
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลผูป้ ระกอบการ
ครัง้
2,680
ขนส่ง
( 2,032 )
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนาและส่งเสริม
ครัง้
126
80
80
80
80
ผูป้ ระกอบการขนส่ง
( 94 )
เชิงคุณภาพ : ผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจําทาง
ร้อยละ
80
ที่ได้รบั การพัฒนา ส่งเสริม กํากับ ดูแล
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
129.4275
128.6113
128.6113
128.6113
128.6113
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

129.4275
129.4275
-

128.6113
128.6113
-

128.6113
128.6113
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

128.6113
128.6113
-

128.6113
128.6113
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

128,611,300 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าประกันภัย
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อแบบดับเบิ้ลแคบ 24 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อแบบธรรมดา 1 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

128,611,300
100,229,000
33,925,000
1,166,900
1,126,100
3,426,900
927,000
155,800
313,000
10,077,700
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
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

11,217,600 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถตู ้ 20 คัน

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 40 คัน

29,520,000
5,940,000
5,940,000
5,880,000
5,880,000
5,880,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 44 คัน

37,353,600
7,516,800
7,516,800
7,440,000
7,440,000
7,440,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 52 คัน

41,089,000
8,268,500
8,268,500
8,184,000
8,184,000
8,184,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,880,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,440,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,184,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,672,000 บาท

48,459,900
9,771,900
9,672,000
9,672,000
9,672,000
9,672,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 40 คัน

7,440,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถตู ้ 40 คัน

37,276,800
7,516,800
7,440,000
7,440,000
7,440,000
7,440,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์

59,400,000
11,880,000
11,880,000
11,880,000
11,880,000
11,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,880,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,382,300
19,696,500
4,680,800
1,623,100
2,381,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยควบคุม กํากับ ดูแล
และส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนทัง้ ด้านตัวรถ ผูข้ บั รถ และผูป้ ระจํารถ ให้เกิด
ความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมสิง่ แวดล ้อม

129,488,100 บาท

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
129.4881
50.4303
19.4528
59.6050

รวมทัง้ สิ้น
1. การอบรมให้ความรูผ้ ูข้ บั รถและผูป้ ระจํารถ
2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ
3. การควบคุมกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
129.4881
50.4303
19.4528
59.6050

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนผูผ้ ่านการอบรมและทดสอบ
ราย
4,664,000
4,664,000
4,664,000
4,664,000
4,664,000
( 4,363,871 )
เชิงปริมาณ : จํานวนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ
คัน
4,180,000
4,190,000
4,200,000
4,210,000
4,220,000
( 4,495,162 )
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลสถานประกอบการ
ครัง้
6,080
6,080
6,080
6,080
6,080
เอกชนที่ได้รบั อนุญาต/ได้รบั การรับรอง
( 6,596 )
เชิงปริมาณ : จํานวนรถและผูข้ บั รถที่ผ่าน
การตรวจสอบ

ราย

2,200,000
( 2,477,238 )

2,205,000

2,210,000

2,215,000

2,220,000

เชิงคุณภาพ : ผูผ้ ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาํ หนดไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

75
( 89.02 )

75

75

75

75

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

121.9111

129.4881

129.4881

129.4881

129.4881

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

121.9111
121.9111
-

129.4881
129.4881
-

129.4881
129.4881
-

129.4881
129.4881
-

129.4881
129.4881
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าประกันภัย
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า

129,488,100 บาท
129,488,100
69,192,400
990,300
203,600
2,306,900
1,137,700
2,012,400
104,900
45,887,900
32,900
216,000
11,759,700
3,396,100
36,700
70,900
87,900
278,300
309,000
361,200
60,295,700
60,295,700

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

51

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนางานด้านบริการประชาชน ในด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ
และผูป้ ระจํารถให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ บั บริการ
มีความพึงพอใจ

582,984,800 บาท

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
135.3762
92.4562
42.9200

รวมทัง้ สิ้น
1. การดําเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
2. การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผูป้ ระจํารถ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
447.6086
23.3441
424.2645
-

รวม
582.9848
115.8003
467.1845

8.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการให้บริการประชาชน
ช่องทาง
11
11
11
11
11
(-)
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านทะเบียน
ครัง้
33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000
และภาษีรถ
( 32,655,383 )
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านใบอนุญาต
ขับรถและผูป้ ระจํารถ

ครัง้

5,400,000
( 5,430,306 )

5,400,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

586.6920

582.9848

694.0589

135.3762

135.3762

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

586.6920
134.2562
452.4358
-

582.9848
135.3762
447.6086
-

694.0589
135.3762
558.6827
-

135.3762
135.3762
-

135.3762
135.3762
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าประกันภัย
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(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 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 134 รายการ (รวม 584 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 51 หน่วย)

582,984,800 บาท
135,376,200
120,048,600
342,800
1,124,100
2,734,400
1,753,700
165,000
830,600
92,300
587,000
9,508,600
20,800
132,000
100,433,800
1,895,000
23,500
4,700
27,700
93,600
134,500
144,500
15,327,600
10,381,700
1,997,400
2,948,500
447,608,600
447,608,600
23,344,100
12,327,600

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

12,327,600 บาท
676,400 บาท
676,400 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 37 รายการ (รวม 70 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

1,554,100 บาท
1,554,100 บาท
48,000 บาท
48,000 บาท
8,738,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 29 รายการ (รวม 177 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

8,738,000 บาท
424,264,500 บาท
57,267,100 บาท

(1) อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งสาขาอําเภอเกาะสมุย ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,534,200 บาท
25,090,000
5,018,000
9,534,200
10,537,800

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางปูใหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

28,688,000 บาท
37,154,000 บาท
8,466,000 บาท
28,688,000 บาท

(3) อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

8,374,000 บาท
41,870,000 บาท
8,374,000 บาท
33,496,000 บาท

(4) อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 ตําบลวัดเกต
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

3,340,000 บาท
16,700,000 บาท
3,340,000 บาท
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ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,360,000 บาท

(5) อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 แขวงท่าขา้ ม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

7,330,900 บาท
36,654,500 บาท
7,330,900 บาท
29,323,600 บาท
191,349,100 บาท

(1) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 และอาคารทีพ่ กั อาศัย
ขา้ ราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ ตําบลชัยจุมพล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 2 พร้อมสิง่ ก่อสร้าง
ประกอบ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยา พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลบา้ นต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

70,787,200 บาท
108,498,200
27,382,000
70,787,200
10,329,000

บาท
บาท
บาท
บาท
58,631,300 บาท

92,095,600
25,792,800
58,631,300
7,671,500

บาท
บาท
บาท
บาท
24,177,200 บาท

120,886,000 บาท
24,177,200 บาท
96,708,800 บาท
13,000,000 บาท
65,000,000 บาท
13,000,000 บาท
52,000,000 บาท

(5) อาคารสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ ตําบลในคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

14,160,000 บาท
70,800,000 บาท
14,160,000 บาท
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ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

56,640,000 บาท

(6) อาคารใบอนุญาตขับรถ พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 แขวงท่าขา้ ม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)

10,593,400 บาท
52,967,000 บาท
10,593,400 บาท
42,373,600 บาท
93,528,300 บาท

81,028,300 บาท

(2) ปรับปรุงห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชัน้ 7 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

12,500,000 บาท
67,620,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

67,620,000 บาท
14,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างรัว้ /เขือ่ นดินของสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอมหาราช
ตําบลโรงช้าง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

14,500,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ด้านการขนส่ง

463,452,100 บาท
463,452,100 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สํานักงานขนส่งจังหวัดทัว่ ประเทศ
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
849,893,100 บาท
- เงินงบประมาณ
849,893,100 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
274.8900
274.8900

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
188.5621
188.5621
-

รวม
463.4521
463.4521

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับ
ร้อยละ
100
100
คุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
(-)
ด้านการขนส่ง
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

386.4410

463.4521

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

386.4410
249.2325
137.2085
-

463.4521
274.8900
188.5621
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ด้านการขนส่ง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) โครงการจัดหาวัสดุเพือ่ ใช้ในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)
(2) จัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
(Queueless : คิวทีไ่ ม่มคี วิ ) แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

463,452,100 บาท
274,890,000
274,890,000
274,890,000
188,562,100
188,562,100
188,562,100
188,562,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,500,000 บาท

54,664,000 บาท

(3) โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ และเครือ่ งพิมพ์มลั ติฟงั ก์ชนั ่ สี
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

7,932,100 บาท

(4) เพิม่ ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางเพือ่ สนับสนุนการให้บริการของ
กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

98,466,000 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

159,193,000 บาท
159,193,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2565)
และเพือ่ การพัฒนาการเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฝัง่ ตะวันตก
รวมถึงเป็ นการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นาํ้ โขง
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,382,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ
1,382,300,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
159.1930
159.1930
-

รวม
159.1930
159.1930

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ร้อยละ
90
100
ศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
(-)
จังหวัดเชียงราย
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

1,223.1070

159.1930

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,223.1070
1,223.1070
-

159.1930
159.1930
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

159,193,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

159,193,000
159,193,000
159,193,000
2,843,200

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
156,349,800 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

156,349,800 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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8.4.2 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
่
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ

- บาท

ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,183,745,900 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
-

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
20
40
80
100
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การขนส่ง
(-)
ชายแดน จังหวัดนครพนม
ล้านบาท
494.8933
172.2133
344.4263
172.2130
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

494.8933
494.8933
-

-

172.2133
172.2133
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

344.4263
344.4263
-

172.2130
172.2130
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

- บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

-

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

- บาท
14,834,100
2,966,900
2,966,900
5,933,600
2,966,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม ตําบลอาจสามารถ
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
846,231,800
169,246,400
169,246,400
338,492,700
169,246,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนให้สามารถควบคุม กํากับ ดูแล และส่งเสริม
ความปลอดภัยในการขนส่ง ทัง้ ด้านตัวรถ ผูข้ บั รถ และผูป้ ระจํารถ

123,415,100 บาท
42,288,100 บาท

8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
338,555,000 บาท
- เงินงบประมาณ
338,555,000 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
42.2881
42.2881
-

รวม
42.2881
42.2881

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ร้อยละ
80
90
100
อาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

178.0360

42.2881

118.2309

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

178.0360
178.0360
-

42.2881
42.2881
-

118.2309
118.2309
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน

42,288,100 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS 1 แห่ง

42,288,100
42,288,100
42,288,100
42,288,100
42,288,100

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

338,555,000
71,280,000
106,756,000
42,288,100
118,230,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

64

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ และควบคุม
มาตรฐานการให้บริการการขนส่งทางถนน
8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

4,946,900 บาท

26,770,300 บาท
26,770,300 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.9469
4.9469

รวม
4.9469
4.9469

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการดําเนินการ
ร้อยละ
100
เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการดําเนินการศึกษา
เพือ่ จัดทําระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพือ่
การกํากับดูแลและการประเมินผลการประกอบการ
ของเส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 1
และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ร้อยละ

100
(-)

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

21.8234

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

21.8234
21.8234
-

-

-

-

-

4.9469

-

-

-

4.9469
4.9469
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน

4,946,900 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่

4,946,900 บาท

1) ศึกษาเพือ่ จัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอ้ มูลเพือ่ การกํากับดูแล
และการประเมินผลการประกอบการของเส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 1
และหมวด 4 ในส่วนภูมภิ าค 1 รายการ

4,946,900 บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการขนส่งไทย
สูก่ ารขนส่งสินค้าทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

23,090,500 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการขนส่งไทยสู่การขนส่งสินค้าทางถนน
ที่มปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
8.5.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

23,090,500 บาท
23,090,500 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการขนส่งไทย

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
23.0905
23.0905
-

รวม
23.0905
23.0905

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการดําเนินการ
ร้อยละ
100
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการขนส่งไทย
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

23.0905

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

23.0905
23.0905
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการขนส่งไทยสูก่ ารขนส่งสินค้าทางถนนที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

23,090,500 บาท

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

23,090,500
23,090,500
23,090,500
23,090,500

(1) พัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

บาท
บาท
บาท
บาท

23,090,500 บาท
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8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการสถานี ขนส่งสินค้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
ทางถนน (สถานี ขนส่งสินค้าเมืองหลัก)

9,319,600 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2565) และเพือ่ เป็ นการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งสินค้าที่สามารถ
ลดต้นทุนด้านการขนส่ง พร้อมทัง้ เป็ นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการขนส่งได้อย่างครอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศ
8.5.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองหลัก : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และปราจีนบุรี
8.5.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
8.5.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ

90,186,800 บาท

- เงินงบประมาณ

90,186,800 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จ้างสํารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
เพือ่ ดําเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9.3196
9.3196
-

รวม
9.3196
9.3196

8.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ผลการสํารวจอสังหาริมทรัพย์และ
ร้อยละ
100
จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ ดําเนินโครงการสถานีขนส่ง
สินค้าเมืองหลัก
เชิงปริมาณ : ผลการสํารวจอสังหาริมทรัพย์และ
จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
ของจังหวัดขอนแก่น

ร้อยละ

100
(-)

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

80.8672

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

80.8672
80.8672
-

-

-

-

-

9.3196

-

-

-

9.3196
9.3196
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสถานี ขนส่งสินค้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าทางถนน (สถานี ขนส่งสินค้าเมืองหลัก)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,319,600 บาท
9,319,600
9,319,600
9,319,600
9,319,600

บาท
บาท
บาท
บาท

9,319,600 บาท
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8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การขนส่งผูโ้ ดยสาร

43,770,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสาร และยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการด้านการขนส่งด้วยรถโดยสารให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย
เป็ นธรรม ผูใ้ ช้บริการมีความเชื่อมันและได้
่
รบั การบริการที่ดขี ้นึ ในเขตจังหวัดและชุมชน
8.5.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.5.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
8.5.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

55,770,000 บาท
55,770,000 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
43.7700
43.7700
-

รวม
43.7700
43.7700

8.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีขนส่ง
ร้อยละ
20
100
ผูโ้ ดยสาร
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

12.0000

43.7700

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

12.0000
12.0000
-

43.7700
43.7700
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การขนส่งผูโ้ ดยสาร

43,770,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

43,770,000
43,770,000
43,770,000
43,770,000

(1) สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครนายก ตําบลบา้ นใหญ่
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

43,770,000 บาท
55,770,000 บาท
12,000,000 บาท
43,770,000 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางราง
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
26,551,400 บาท
-

ปี 2563
73,365,800 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรกากับดู แลระบบการขนส่งทางราง เพือ่ ยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพ
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทาแผนการพัฒนาการขนส่งทางราง
และขับเคลือ่ นให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ
2. พัฒนามาตรฐานและกากับดู แลการขนส่งทางรางให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. กากับดู แลการขนส่งทางรางให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็ นเลิศ
5. ปฏิบตั งิ านด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขนส่งทางรางเป็ นการขนส่งหลัก
ของประเทศ ลดต้นทุนการขนส่ง ลดอุบตั เิ หตุ ประหยัด
พลังงาน ลดมลภาวะเป็ นพิษ กระจายความเจริญ
แก้ปญั หาจราจรและลดความแออัดในเมือง เพิม่ คุณภาพ
ชีวติ ประชาชนตามทิศทางนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ตัวชี้วดั : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ
การขนส่งทางราง

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

60
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
26.5514
73.3658
98.7761
46.9894
46.9894
26.5514
73.3658
98.7761
46.9894
46.9894
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การบริหารการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพการให้บริการสาธารณะให้มีความปลอดภัย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

12.9328
-

13.3449
-

14.1460
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เกณฑ์มาตรฐานกลาง
ระเบียบ คําสัง่ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้

ร้อยละ

50

60

70

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพการให้บริการสาธารณะให้มีความปลอดภัย

ล้านบาท
ล้านบาท

12.1749
-

14.4751
-

20.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การสร้างมาตรฐาน
บรรทัดฐาน แนวทางความร่วมมือเพือ่ ความปลอดภัย
และการให้บริการการขนส่งทางราง ที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบตั ิได้

ร้อยละ

50

60

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

1.4437
-

45.5458
-

14.9950
-

15.8948
-

-

-

70

75

80

64.6301
-

31.9944
-

35.0180
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

13,344,900 บาท
45,545,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

45,545,800 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

14,475,100 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

14,475,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนการพัฒนา
ด้านการขนส่งทางราง และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการขนส่งทางราง

จํานวน
รายการ
5
5

ปี 2563
9.7304
9.7304

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
37.1527
1.7688
4.4190
37.1527
1.7688
4.4190
-

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการการคมนาคม
ขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

2
2

14.4751
14.4751

20.0000
20.0000

รวมทัง้ สิ้น

7

24.2055

57.1527

-

1.7688

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 5 รายการ เป็ นเงิน 9,730,400 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 9,475,100 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 5,000,000 บาท

-

4.4190

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
13.2553
21.5327
13.2553
0.0896
21.4431
-

ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการพัฒนา
ด้านการขนส่งทางราง และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการขนส่งทางราง
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการการคมนาคม
ขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

-

21.4431

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.8767
0.3800
23.3211
14.8767
0.3800
8.8460
14.8767

รวม
73.3658
13.3449
45.5458

0.3800

8.8460

45.5458

-

-

-

14.4751

14.4751

-

-

-

14.4751

14.4751
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
13,344,900 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
12.9328

ปี 2563
13.3449

12.9328
12.8778
0.0550
-

13.3449
13.2553
0.0896
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
14.1460
14.9950
15.8948
14.1460
14.0508
0.0952
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

14.9950
14.8940
0.1010
-

15.8948
15.7877
0.1071
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

13,344,900 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ ราชการและลูกจ้างประจําทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

13,255,300
12,319,700
12,319,700
935,600
89,600
89,600
51,700
36,000
1,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง และมาตรฐาน
่ วัตถุประสงค์ :
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง การกํากับดูแลการบริการ
และมาตรฐานความปลอดภัย เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

45,545,800 บาท
45,545,800 บาท

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
21.4431
21.4431

รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดทําและติดตามประเมินผลแผนด้านการขนส่งทางราง

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
14.8767
0.3800
8.8460
14.8767
0.3800
8.8460

รวม
45.5458
45.5458

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
1
1
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนงาน
(1)
ด้านการขนส่งทางราง
เชิงคุณภาพ : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบนโยบาย
และแผนงานด้านการขนส่งทางรางทีเ่ สนอ

ร้อยละ

100
( 100 )

100

100

100

100

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

1.4437

45.5458

64.6301

31.9944

35.0180

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1.4437
1.3947
0.0490
-

45.5458
21.4431
14.8767
0.3800
8.8460
-

64.6301
29.2462
35.3839
-

31.9944
31.9944
-

35.0180
35.0180
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง
และมาตรฐานเกีย่ วกับการขนส่งทางราง

45,545,800 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(10) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(11) ค่าขนย้ายอุปกรณ์
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์

21,443,100
19,447,100
18,562,700
686,400
420,000
300,000
457,200
50,800
1,021,000
1,384,100
150,000
1,300,000
10,650,000
99,200
500,000
255,000
50,000
39,000
1,200,000
485,400

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ

4,851,000
485,400
970,800
970,800
2,424,000

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
399,000 บาท

3,990,000
399,000
798,000
798,000
1,995,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 68 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 303 หน่วย)
(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าสมัครสมาชิก International Union of railways (UIC)
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าจ้างศึกษาการจัดทามาตรฐานระบบไฟฟ้ าและระบบอาณัตสิ ญั ญาณ ระยะที่ 1
(โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2) ค่าจ้างศึกษาการกากับการใช้ประโยชน์รางและจัดทากฎระเบียบเพือ่ รองรับ
การขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,996,000
1,350,000
108,000
408,000
100,000
30,000
14,876,700
14,876,700
12,671,900
1,037,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,037,500 บาท
11,467,200 บาท
10,467,200 บาท
1,000,000 บาท
167,200 บาท
167,200 บาท
2,204,800 บาท
2,204,800 บาท
2,204,800
380,000
380,000
380,000
8,846,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,864,700 บาท
14,323,400 บาท
2,864,700 บาท
11,458,700 บาท
4,040,000 บาท
20,200,000 บาท
4,040,000 บาท
16,160,000 บาท
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3) ค่าจ้างศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง
ให้สอดคล ้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,941,300 บาท
9,706,500 บาท
1,941,300 บาท
7,765,200 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจกรรมขนส่งทางรางเพือ่ ให้มคี วามปลอดภัย
2. เพือ่ จัดทํามาตรฐาน กฎหมาย กระบวนงานด้านกํากับดูแล ด้านความปลอดภัย
และความมันคงของการขนส่
่
งทางราง
8.3.1.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

14,475,100 บาท
14,475,100 บาท

46,650,000 บาท
46,650,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนส่งทางรางสําหรับประเทศไทย
2. ศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยและความมันคง
่
ของการขนส่งทางราง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
14.4751
9.4751
5.0000

รวม
14.4751
9.4751
5.0000

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
10
20
20
เชิงปริมาณ : จํานวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกลาง
( 10 )
ระเบียบ คําสัง่
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
ร่างเกณฑ์มาตรฐานกลาง ระเบียบ คําสัง่ ทีเ่ สนอ
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

12.1749

14.4751

20.0000

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

12.1749
5.8500
6.3249
-

14.4751
14.4751
-

20.0000
20.0000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

14,475,100 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนส่งทางรางสําหรับประเทศไทย

14,475,100 บาท
9,475,100 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
่
2) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยและความมันคง
ของการขนส่งทางราง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,800,000 บาท
6,324,900 บาท
9,475,100 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

85

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
4,631,075,700 บาท
-

ปี 2563
4,370,986,100 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบการขนส่งทางนํา้ อย่างเชื่อมโยง มีมาตรฐาน เพือ่ ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
2. พันธกิจ
การกํากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางนํา้ และการพาณิชยนาวี ให้มกี ารเชื่อมต่อ
กับระบบการขนส่งอื่นๆ ทัง้ การขนส่งผูโ้ ดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออก
ให้มคี วามเข้มแข็ง โดยมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํา้ ไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางนํา้
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางนํา้ และการพาณิชยนาวี
4. ดําเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางนํา้ และกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในด้าน
การขนส่งทางนํา้ การพาณิชยนาวี และในส่วนทีเ่ กี่ยวกับอนุสญั ญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ล้านตัน

104.401

- ตัวชี้วดั : อัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุในระบบขนส่ง
ทางนํา้
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางนํา้ ของประเทศ รวมทัง้ พัฒนากิจการพาณิชยนาวี

รายต่อประชากร
แสนคน

0.013

- ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างทีร่ บั นักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ทส่ี าํ เร็จการศึกษาแล้ว
และผูผ้ ่านการฝึ กอบรมเข้าปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เชื่อมโยงทัว่ ถึง เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ กระจายการท่องเทีย่ วในมิตพิ ้นื ที่ และรายได้สู่ชมุ ชน
- ตัวชี้วดั : การขนส่งทางนํา้ เพิม่ ขึ้นอย่างน้อยเป็ น
122.278 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทัง้ หมด
ในปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการกํากับ ดูแล และบริการด้าน
การขนส่งทางนํา้ และพาณิชยนาวีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ทําให้
เกิดความสะดวก ปลอดภัย และลดการสูญเสียต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ จากอุบตั เิ หตุในระบบการขนส่งทางนํา้ ลง
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. กํากับ ดูแล และให้บริการเพือ่ ให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัย

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
4,631.0757
4,370.9861
4,840.2425
3,839.0933
2,366.7419
4,631.0757
4,370.9861
4,840.2425
3,839.0933
2,366.7419
-

ล้านบาท
ล้านบาท

710.9554
-

743.0878
-

951.1981
-

1,001.5653
-

1,045.2718
-

ร้อยละ

7.75

7.75

7.75

7.75

7.75

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
ในระบบขนส่งทางนํา้ รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ต่อปี

ราย

0.014

0.013

0.012

0.011

0.010

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
มีความสะดวก และปลอดภัย

ล้านบาท
ล้านบาท

699.8305
-

523.0324
-

907.5538
-

525.9015
-

478.6490
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งทางนํา้ /ท่าเรือ/ร่องนํา้ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สัดส่วนปริมาณการขนส่ง
ทางนํา้ ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทัง้ หมด
ภายในประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

14

14

14

14

14

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอืน่ สอดคล้อง
การพัฒนาอย่างบูรณาการ (บูรณาการ)

ล้านบาท
ล้านบาท

2,138.7726
-

1,985.2935
-

1,747.0128
-

1,249.7642
-

764.0070
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งทางนํา้ /ท่าเรือ/ร่องนํา้ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

954.6061
-

899.1677
-

881.8246
-

883.0482
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของการขนส่งทางนํา้ จํานวนครัง้ ของอุบตั ิเหตุ
ต่อจํานวนเที่ยวเดินเรือทัง้ หมดไม่เกิน

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
5. พัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิ ชยนาวี
ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่รบั นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ท่สี าํ เร็จการศึกษา
แล ้ว และผูผ้ ่านการฝึ กอบรมเข้าปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
80

80

80

80

80

102.3111
-

91.1428
-

78.8141
-

78.8141
-

78.8141
-

80

80

80

-

81.6000
-

226.4000
-

100.0000
-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
เพือ่ การท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย
(บูรณาการ)

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งทางนํา้ /ท่าเรือ/ร่องนํา้ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สนับสนุ นการเติบโต
ของพื้นที่ (บูรณาการ)

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งทางนํา้ /ท่าเรือ/ร่องนํา้ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

24.6000
-

47.6619
-

47.4391
-

-

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

-

-

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

743,087,800 บาท
2,328,408,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2,328,408,700 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1,299,489,600 บาท

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้

81,600,000
47,661,900
899,167,700
271,060,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

จํานวน
รายการ
1
1

ปี 2563
2.2747
2.2747

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
2.2747
2.2747
2.2747
2.2747
-

แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้

33
24

1,039.7824
803.6675

1,494.4856
931.3621

528.4480
368.8055

7.8018
-

-

2. ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํา้
และพาณิชยนาวี

9

236.1149

563.1235

159.6425

7.8018

-

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้

15
2

336.9796
21.0000

662.2637
84.0000

328.6282
-

-

-

2. โครงการ : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์

6

186.7177

304.4246

228.6282

-

-

3. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ สนับสนุนการท่องเที่ยว

5

81.6000

226.4000

100.0000

-

-

2

47.6619

47.4391

-

-

49

1,379.0367

2,159.0240

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

4. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
รวมทัง้ สิ้น

859.3509

7.8018

-

90

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 2,274,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 20 รายการ เป็ นเงิน 714,399,200 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 13 รายการ เป็ นเงิน 325,383,200 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 105,960,800 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 11 รายการ เป็ นเงิน 231,018,800 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
733.3791
297.8482
733.3791
9.7087
288.1395

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,332.2801
5.5013
1.9774
2,032.7905
5.5013
1.9774

รวม
4,370.9861
743.0878
2,328.4087
1,714.2335

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้

-

63.6302

1,650.6033

ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํา้
และพาณิชยนาวี

-

181.4452

334.1085

ผลผลิตที่ 3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านพาณิชยนาวี

-

43.0641

48.0787

-

-

91.1428

-

81.6000

-

-

81.6000

-

-

81.6000

-

-

81.6000

-

-

47.6619
47.6619

-

-

47.6619
47.6619

-

899.1677

-

-

899.1677

-

899.1677

-

-

899.1677

-

271.0600

-

-

271.0600

-

271.0600

-

-

271.0600

3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว

-

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการท่องเที่ยว
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

-

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

-

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ
บํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้

-

5.5013

1.9774

523.0324
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
743,087,800 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2562
710.9554

ปี 2563
743.0878

710.9554
699.1020
11.8534
-

743.0878
733.3791
9.7087
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
951.1981
1,001.5653
1,045.2718
951.1981
941.4894
9.7087
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1,001.5653
991.8566
9.7087
-

1,045.2718
1,037.8378
7.4340
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

743,087,800 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านในชายแดนภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(2) ค่าเช่าบ้านขา้ ราชการในต่างประเทศ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

733,379,100
574,634,300
442,075,700
132,558,600
158,744,800
9,708,700
9,708,700
7,434,000
3,830,400
2,800
264,000
3,053,700
283,100
2,274,700
6,824,100
2,274,700
2,274,700
2,274,700

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2,328,408,700 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1,714,233,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํ้ า
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางนํา้ ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมภิ าค อันจะเป็ นการยกระดับฐานะ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล ้เคียงให้ดขี ้นึ ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั เป็ นการบรรเทาปัญหา
อุทกภัย และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทัง้ ในแม่นาํ้ และทะเล
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้
2. ก่อสร้างท่าเรือ
3. ก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและกันคลืน่
4. ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล
5. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง

งบดําเนิ นงาน
63.6302
25.8702
33.6100
4.1500

งบลงทุน
1,650.6033
625.9568
174.2355
180.2321
585.3789
84.8000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1,714.2335
651.8270
174.2355
213.8421
585.3789
88.9500

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
32
33
33
33
33
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าเรือ
( 32 )
แห่ง
2
2
2
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือ่ นกันทรายและคลืน่
(2)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง
3
10
10
10
10
(3)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างป้ องกันและแก้ไขปัญหา
9
11
11
11
11
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล
(9)
ร่องนํา้
1
2
2
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา้ Sand Bypassing
(1)
ลบ.ม.
524,900
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดิน Sand Bypassing
( 525,201.75 )
ร่องนํา้
89
111
111
111
111
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา้
( 87 )
ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดิน
8,235,300
10,896,780 10,896,780 10,896,780 10,896,780
( 5,377,813 )
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เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
100
100
( 100 )
1,655.1692 1,714.2335

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,655.1692
63.6302
1,591.5390
-

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

ร้อยละ

1,714.2335
63.6302
1,650.6033
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
100

100

100

1,480.6728

999.7042

764.0070

1,480.6728
63.6302
1,417.0426
-

999.7042
63.6302
936.0740
-

764.0070
63.6302
700.3768
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํ้ า
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) เครื่องสํารวจหยัง่ นํา้ ระบบดิจติ อลชนิดหลายลําคลืน่ (Multibeam Echo
Sounder) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(1) ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกลที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,714,233,500 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
1,650,603,300
1,650,603,300
219,319,000
7,169,000

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

7,169,000 บาท
169,700,000 บาท
150,000 บาท
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(2) ซ่อมใหญ่เรือแม่นาํ้ (เรือเจ้าท่า ข.11, เรือเจ้าท่า 211, เรือเจ้าท่า ข.27,
เรือเจ้าท่า 227, เรือเจ้าท่า ผ.3, เรือเจ้าท่า ผ.301, เรือเจ้าท่า ผ.302,
เรือเจ้าท่า ผ.303, เรือเจ้าท่า ข.49, เรือเจ้าท่า พ.249, เรือเจ้าท่า ผ.4,
เรือเจ้าท่า ผ.401, เรือเจ้าท่า ผ.402, เรือเจ้าท่า ผ.403, เรือเจ้าท่า จ.4,
เรือเจ้าท่า ข.43, เรือเจ้าท่า 243) กรุงเทพมหานคร 17 ลํา

59,000,000 บาท

(3) ซ่อมใหญ่เรือทะเล (เรือเจ้าท่า ข.12, เรือเจ้าท่า จ.3, เรือเจ้าท่า ป.101,
เรือเจ้าท่า ป.102, เรือเจ้าท่า ป.103, เรือเจ้าท่า ป.104, เรือเจ้าท่า ข.25,
เรือเจ้าท่า 225, เรือเจ้าท่า ข.41, เรือเจ้าท่า 241, เรือเจ้าท่า ข.402,
เรือเจ้าท่า ข.47, เรือเจ้าท่า พ.247) กรุงเทพมหานคร 13 ลํา

75,950,000 บาท

(4) เครื่องยนต์ดเี ซลพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้ าพร้อมติดตัง้ เรือเจ้าท่า ข.6
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

4,400,000 บาท

(5) เครื่องยนต์ขบั ปั ๊มขุด พร้อมเกียร์และพร้อมติดตัง้ สําหรับเรือเจ้าท่า ข.15
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 3 จ.ตรัง 1 ชุด
(6) เครื่องยนต์ดเี ซลพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า ขนาด 40 KVA
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ชุด
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

27,000,000 บาท
3,200,000 บาท
42,450,000 บาท
13,450,000 บาท

(2) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 2 จ.นครสวรรค์ 2 ชุด

2,800,000 บาท

(3) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 3 จ.ตรัง 4 ชุด

5,600,000 บาท

(4) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี 4 ชุด

5,600,000 บาท

(5) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 3 จ.ตรัง 2 ชุด

5,000,000 บาท

(6) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 4 จ.สงขลา 2 ชุด

5,000,000 บาท

(7) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี 2 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

5,000,000 บาท
1,431,284,300 บาท
22,695,100 บาท
4,690,000 บาท
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(2) ค่าศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพือ่ ปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ
และท่าเทียบเรือช่องหลาด จ.พังงา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

10,431,400 บาท
28,976,200
6,300,000
12,244,800
10,431,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(3) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดลอ้ ม โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณหาดหัวหินและ
หาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7,573,700 บาท
16,020,000
3,400,000
7,573,700
5,046,300

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท
20,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ที่บริเวณบ้านหน้าโกฏิ
ถึงบ้านหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าปรับปรุงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง (ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย และ จ.ขอนแก่น) 5 แห่ง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 415,225 หน่วย)

60,000,000 บาท
300,000,000
60,000,000
96,000,000
144,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท
1,278,589,200 บาท
49,366,500 บาท

(2) ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณอ่าวผาแดง
และหาดแหลมเทียน หมู่ท่ี 1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล Sand Bypassing
ร่องนํา้ สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา เนื้อดินประมาณ 500,000 ลบ.ม.

59,560,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล Sand Bypassing
ร่องนํา้ ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เนื้อดินประมาณ 500,000 ลบ.ม.
(5) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล (ดําเนินการเอง) ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ร่องนํา้ เนื้อดินประมาณ 1,270,080 ลบ.ม.

59,560,000 บาท
44,643,300 บาท
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(6) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
จํานวน 18 ร่องนํา้ เนื้อดินประมาณ 1,132,000 ลบ.ม.

29,035,800 บาท

(7) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 2 จ.นครสวรรค์ จํานวน 7 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 915,000 ลบ.ม.

23,469,800 บาท

(8) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 7 จ.เชียงใหม่ จํานวน 12 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 800,000 ลบ.ม.

20,520,000 บาท

(9) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 8 จ.ขอนแก่น จํานวน 21 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 2,122,000 ลบ.ม.

54,429,300 บาท

(10) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 3 จ.ตรัง จํานวน 10 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 720,000 ลบ.ม.

25,308,000 บาท

(11) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 4 จ.สงขลา จํานวน 8 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 661,600 ลบ.ม.

23,255,200 บาท

(12) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 5 จ.จันทบุรี จํานวน 11 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 524,100 ลบ.ม.

18,420,900 บาท

(13) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 19 ร่องนํา้
เนื้อดินประมาณ 720,000 ลบ.ม.

25,308,000 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศที่แม่นาํ้ ป่ าสัก
อ.วิเชียรบุรี ถึง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เนื้อดินประมาณ 1,022,000 ลบ.ม.

47,530,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศที่แม่นาํ้ วัง
อ.เถิน จ.ลําปาง เนื้อดินประมาณ 590,000 ลบ.ม.

28,000,000 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศที่แม่นาํ้ มูล
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ถึง อ.สตึก อ.แคนดง จ.บุรีรมั ย์
เนื้อดินประมาณ 420,000 ลบ.ม.
(17) ค่าก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและคลืน่ ร่องนํา้ หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

24,520,000 บาท
150,863,100 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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(18) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.ชิงโค ต.หัวเขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว)

80,591,800 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าปรับปรุงแผงกันคลืน่ ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุง
พื้นที่หลังท่า จ.ปัตตานี

290,700,000
68,000,000
61,837,400
35,610,200
80,591,800
44,660,600

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

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

19,742,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) ท่าเรือสวนสาธารณะธารา อ.เมือง จ.กระบี่

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่นาํ้ เจ้าพระยา จํานวน 22 แห่ง

17,762,000
3,564,000
7,464,500
6,733,500

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต.ท่าพยา
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที่ 2)

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

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,733,500 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,363,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,071,200 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(24) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ที่บริเวณ ต.คลองแดน อ.ระโนด
จ.สงขลา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(25) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด
จ.สงขลา

42,350,500 บาท
179,870,000
36,338,400
54,244,200
42,350,500
46,936,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
37,560,200 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง

133,500,000
26,812,800
69,127,000
37,560,200

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(27) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณหมู่ 5 ต.ท่าชนะ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

144,161,000
30,000,000
66,371,600
47,789,400

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(29) ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 3-7
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

72,631,800
15,000,000
40,345,600
17,286,200

บาท
บาท
บาท
บาท
66,371,600 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
34,594,000 บาท

75,683,100
16,000,000
34,594,000
25,089,100

บาท
บาท
บาท
บาท
40,345,600 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
46,075,900 บาท

219,935,000
44,000,000
46,075,900
81,253,600
48,605,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(30) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือในแม่นาํ้ โขง บริเวณเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(31) ค่าก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและคลืน่ ร่องนํา้ บ้านกรูด อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(32) ค่าเสริมทรายป้ องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ระยะที่ 1 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(33) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ น่านบ้านวังกะจะ หมู่ท่ี 9 ต.ฆะมัง อ.เมือง
จ.พิจติ ร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(34) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ น่าน บ้านหอไกร หมู่ท่ี 4 ต.หอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจติ ร 1 แห่ง

8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
22,200,000 บาท
111,000,000 บาท
22,200,000 บาท
88,800,000 บาท
118,000,000 บาท
590,000,000
118,000,000
295,800,000
176,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,600,000 บาท

33,000,000 บาท
6,600,000 บาท
26,400,000 บาท
8,000,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(35) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่บา้ นโรงนํา้ แข็ง
หมู่ 5 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง

40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง บริเวณลํานํา้ พอง โครงการพัฒนาที่ดนิ
มูลนิธิชยั พัฒนา บ้านเหมือดแอ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,000,000 บาท

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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(37) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ มูล บ้านหนองรี ต.ท่าช้าง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,200,000 บาท
46,000,000 บาท
9,200,000 บาท
36,800,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ้ าและพาณิ ชยนาวี
523,032,400 บาท
วัตถุประสงค์ :
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจตรา และปราบปรามให้เป็ นไปตามกฎหมายด้านการขนส่งทางนํา้ และพาณิชยนาวี
ในความรับผิดชอบให้มคี วามปลอดภัย ได้แก่ การออกใบสําคัญในการอนุญาตการใช้เรือ ท่าเรือ สิง่ ล่วงลํา้ ลํานํา้
การสอบความรูค้ นประจําเรือ และการเป็ นผูน้ าํ ร่องเรือ รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริมระบบ การกํากับดูแล
การขนส่งทางนํา้ และพาณิชยนาวี
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
181.4452
27.7509
19.5121
134.1822

รวมทัง้ สิ้น
1. การออกใบสําคัญ
2. การนําร่องเรือ
3. การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
334.1085
5.5013
1.9774
92.5885
0.6639
0.1917
1.9774
241.5200
4.6457
-

รวม
523.0324
121.0033
21.6812
380.3479

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
231,000
232,000
233,000
234,000
235,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกใบสําคัญ
( 273,591 )
ครัง้
41,200
41,400
41,600
41,800
42,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการนําร่องเรือ
( 30,246 )
ครัง้
165,000
170,000
175,000
180,000
185,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการตรวจตราและควบคุม
( 211,100 )
การเดินเรือ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินงาน
( 100 )
ล้านบาท
699.8305
523.0324
907.5538
525.9015
478.6490
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

699.8305
176.5147
512.6323
5.1611
5.5224
-

523.0324
181.4452
334.1085
5.5013
1.9774
-

907.5538
184.4583
715.6168
5.5013
1.9774
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

525.9015
184.4583
333.9645
5.5013
1.9774
-

478.6490
182.4003
288.8000
5.4713
1.9774
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ้ าและพาณิ ชยนาวี

523,032,400 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

181,445,200
172,378,600
168,537,700
4,647,600
3,588,000
1,145,100
85,100
43,960,200
2,536,900
594,000
848,800
73,024,700
3,804,500
1,398,600
9,681,000
1,146,900
476,000
20,555,300
104,800
60,000
40,000
165,000
50,000
400,000
200,000
25,200

(4) ค่าตอบแทนเงินรางวัลประเพณีทอ้ งถิน่ หรือค่าตอบแทนวันหยุดพักผ่อนประจําปี
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่าประชาสัมพันธ์
(12) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(13) ค่าสนับสนุนการปฏิบตั งิ านหน่วยงาน (สํานักงานผูช้ ่วยฑูตฝ่ ายกิจการทางทะเล)
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(18) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์
(20) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(22) วัสดุอาหาร
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 6 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ

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

110,100 บาท
5,328,000
1,014,200
110,100
1,416,200
1,416,200
1,371,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี 6 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่าสํานักงาน ณ กรุงลอนดอน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

246,000 บาท
1,485,000
199,500
246,000
297,000
297,000
445,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,197,000 บาท

11,970,000
1,197,000
2,394,000
2,394,000
5,985,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,287,800 บาท

6,863,400
2,287,800
2,287,800
2,287,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,066,600
7,433,000
918,400
640,800
26,400
48,000
334,108,500
334,108,500
84,011,900
2,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,100,000 บาท
42,111,900 บาท
90,300 บาท
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(2) ค่าจัดทําระบบฐานขอ้ มูลวิศวกรรมและระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS) ระยะที่ 3
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,900,000 บาท

(3) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพิม่ เติม และทดแทน กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ

9,623,200 บาท

(4) โครงการพัฒนาระบบการขนถ่ายคนประจําเรือของเรือประมง
เรือขนถ่ายสัตว์นาํ้ หรือเรือสนับสนุนการประมง ทัง้ ในน่านนํา้ และนอกน่านนํา้
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,000,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

9,098,400 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้ มูลรองรับการตรวจสอบจากองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครือ่ งจักรกล

45,491,800
9,098,400
22,745,900
13,647,500

บาท
บาท
บาท
บาท
7,400,000 บาท
39,800,000 บาท

(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (จท.37, จท.111, จท.135, จท.141, จท.206,
จท.220, จท.270, จท.271, จท.333) กรุงเทพมหานคร 9 ลํา

16,300,000 บาท

(2) ซ่อมเรือขนาดใหญ่ (เรือชลธารานุรกั ษ์, เรือเด่นสุทธิ, เรือรักษ์ธารา,
เรือรักเจ้าพระยา, เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802, 1301, 1302) กรุงเทพมหานคร
7 ลํา
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

23,500,000 บาท
250,096,600 บาท
47,927,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,012,000 บาท
45,915,600 บาท
697,777,000
186,302,600
63,503,300
14,407,400
45,915,600
387,648,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา

- บาท
- บาท
14,390,000
2,880,000
4,775,500
6,734,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
107,460,000 บาท

(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจ จัดทําแผนทีแ่ ละรายละเอียดของสิง่ ล่วงลํา้ ลํานํา้
ทัว่ ประเทศ ระยะที่ 1
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

107,460,000 บาท
298,500,000
59,940,000
131,100,000
107,460,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,949,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

9,949,000 บาท
84,760,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์และจัดหาระบบความปลอดภัยและควบคุมเรือ
เมืองท่าเชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง

14,960,000 บาท

(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจจัดทําแผนที่ และรายละเอียดของสิง่ ล่วงลํา้ ลํานํา้
บริเวณชายฝัง่ ทะเล ทะเลสาบ และแม่นาํ้ ภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

69,800,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรัฐเจ้าของท่าเรือ
2) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
3) ค่าบํารุงสมาชิกนําร่องสากล
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเจ้าพนักงานนําร่อง 1 รายการ

349,000,000
69,800,000
139,600,000
139,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,501,300
5,501,300
663,900
4,645,700
191,700
1,977,400
1,977,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี
91,142,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
ผลิต ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรเพือ่ การพาณิชยนาวีและบุคลากรประจําเรือให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีและที่เกี่ยวเนื่อง
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
43.0641
43.0641

รวมทัง้ สิ้น
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
48.0787
48.0787
-

รวม
91.1428
91.1428

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
180
180
180
180
180
เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตและพัฒนาบุคลากร
( 122 )
ด้านพาณิชยนาวี
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมคี ุณภาพ
( 100 )
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ล้านบาท
102.3111
91.1428
78.8141
78.8141
78.8141
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

102.3111
46.0611
56.2500
-

91.1428
43.0641
48.0787
-

78.8141
43.0641
35.7500
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

78.8141
43.0641
35.7500
-

78.8141
43.0641
35.7500
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี

91,142,800 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาทีข่ าดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(3) ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก
(4) ค่าตอบแทนการเรียนการสอน
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุศึกษา
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา

43,064,100
30,374,100
277,000
5,196,000
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
48,078,700
48,078,700
43,078,700
2,778,700

(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนและเพิม่ เติม
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 โครงการ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กสาครวิสยั
จ.สมุทรปราการ 1 ลํา
(2) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กวิสูตรสาคร
จ.สมุทรปราการ 1 ลํา
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

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

2,778,700 บาท
40,300,000 บาท
29,800,000 บาท
10,500,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
81,600,000 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุ นการท่องเที่ยว
81,600,000 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาท่าเทียบเรือที่มคี วามเหมาะสมสําหรับรองรับเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise) รวมถึงให้ความสะดวก ปลอดภัย
แก่นกั ท่องเที่ยว และปรับปรุงท่าเรือเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มอี ยู่เดิมให้มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นการยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวทางนํา้ ของประเทศไทยให้สูงขึ้น
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
408,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
408,000,000 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการท่องเที่ยว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
81.6000
81.6000
-

รวม
81.6000
81.6000

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุน
6
6
6
การท่องเที่ยว
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กาํ หนด
ล้านบาท
81.6000
226.4000
100.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

81.6000
81.6000
-

226.4000
226.4000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

100.0000
100.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุ นการท่องเที่ยว

81,600,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ

81,600,000
81,600,000
81,600,000
31,600,000

(1) ค่าศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
ท่าเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 1 ฉบับ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท

(2) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทเพือ่ พัฒนาท่าเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise
Terminal) และสํารวจออกแบบท่าเรือสําราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝัง่
อันดามัน กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท

(3) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สําหรับเรือสําราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร
1 ฉบับ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
50,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเพือ่ การท่องเทีย่ วและบริหารจัดการภายใน
ท่าเทียบเรือเพือ่ ความปลอดภัยทีท่ ่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือหาดริ้น
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

34,000,000 บาท
170,000,000
34,000,000
68,000,000
68,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเพือ่ การท่องเทีย่ วและบริหารจัดการภายใน
ท่าเทียบเรือเพือ่ ความปลอดภัยทีท่ ่าเทียบเรือโดยสารและท่องเทีย่ ว
ปากคลองจิหลาด จ.กระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิตและการแปรรูปเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตรหลักของภาค
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
784,663,000 บาท
- เงินงบประมาณ
784,663,000 บาท

47,661,900 บาท
47,661,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
47.6619
47.6619
-

รวม
47.6619
47.6619

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
2
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุน
(2)
การปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
( 100 )
และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กาํ หนด
ล้านบาท
689.5620
47.6619
47.4391
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

689.5620
689.5620
-

47.6619
47.6619
-

47.4391
47.4391
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร

47,661,900 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ

47,661,900
47,661,900
47,661,900
23,357,100

(1) ค่าศึกษาความเหมาะสม และสํารวจออกแบบ เพือ่ พัฒนาท่าเทียบเรือ
ในอ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

23,357,100 บาท
39,731,000
8,600,000
23,357,100
7,773,900

บาท
บาท
บาท
บาท
24,304,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝัง่ ปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

24,304,800 บาท
79,970,000
16,000,000
24,304,800
39,665,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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899,167,700 บาท
899,167,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ สนับสนุ นระบบโลจิสติกส์

8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกทางนํา้ ทัง้ การขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารให้ได้รบั ความสะดวก
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงได้ทวั ่ ถึง อันได้แก่ ท่าเรือ การขุดลอกบํารุงรักษาร่องนํา้ และเขือ่ น
ป้ องกันตลิง่ พัง อันเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ทางนํา้ ให้มปี ระสิทธิภาพ ช่วยลด
ต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่ง และนําไปสู่การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี สมุทรสาคร เชียงราย พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรขี นั ธ์
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,456,956,600 บาท
- เงินงบประมาณ
5,456,956,600 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
899.1677
899.1677
-

รวม
899.1677
899.1677

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
26
46
46
46
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุน
( 25 )
ระบบโลจิสติกส์
ลบ.ม.
10,720,800
7,787,400
7,787,400
7,787,400
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดิน
( 8,277,504.98 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
( 100 )
และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กาํ หนด
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
2,792.9161
899.1677
2,792.9161
2,767.9161
25.0000
-

899.1677
899.1677
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
881.8246

883.0482

-

881.8246
881.8246
-

883.0482
883.0482
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ สนับสนุ นระบบโลจิสติกส์

899,167,700 บาท

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

899,167,700
899,167,700
16,418,800
16,418,800

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน การให้บริการประชาชนเพือ่ รองรับงาน NSW กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

บาท
บาท
บาท
บาท

16,418,800 บาท
82,093,900
16,418,800
41,046,900
24,628,200

บาท
บาท
บาท
บาท
882,748,900 บาท
880,748,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารในแม่นาํ้ เจ้าพระยาและคลองสาขา
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประจําปี 8 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ บ้านดอน
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อดินประมาณ 2,000,000 ลบ.ม.

177,550,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ ปัตตานี
และบริเวณทีจ่ อดพักเรือปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เนื้อดินประมาณ
1,050,000 ลบ.ม.

91,440,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ สมุทรสาคร
(ท่าจีน) อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เนื้อดินประมาณ 2,000,000 ลบ.ม.

176,410,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ สงขลา
(ร่องนอก) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เนื้อดินประมาณ 1,800,000 ลบ.ม.

160,760,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง เนื้อดินประมาณ 937,400 ลบ.ม.

86,290,000 บาท

(7) ค่าก่อสร้างเพือ่ พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

36,397,900 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

58,610,800
12,000,000
36,397,900
10,212,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) ค่าก่อสร้างเพือ่ พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าเตียน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

21,901,000 บาท
39,065,800
8,000,000
21,901,000
9,164,800

บาท
บาท
บาท
บาท

(9) ค่าพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอํานวยความปลอดภัยเพือ่ รองรับ
การให้บริการแก่ผูส้ ูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
29 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทางเรือเดิน
ในแม่นาํ้ ป่ าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
100,000,000 บาท
500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,000,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทางเรือเดิน
ในแม่นาํ้ ป่ าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,000,000 บาท
10,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุ น
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า

271,060,000 บาท
271,060,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาและบํารุงรักษาร่องนํา้ สําหรับเพิม่ พื้นที่รองรับนํา้ ตามธรรมชาติ เพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายนํา้
ของลํานํา้ และเชื่อมโยงเครือข่ายลุม่ นํา้ ทัง้ ในและนอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็ นการป้ องกันและช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นและยังเป็ นการรักษาสภาพลํานํา้ ให้คงสภาพตามธรรมชาติ สนับสนุนองค์กรลุม่ นํา้ ตลอดจนเพิม่ พื้นที่แก้มลิง
กักเก็บนํา้ ธรรมชาติในลํานํา้ ไว้ใช้ในฤดูแล ้งต่อไปได้ดว้ ย
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสตูล เชียงใหม่ ลําพูน ตาก ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจติ ร นครสวรรค์ ชัยภูมิ
นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ อุดรธานี
สกลนคร บึงกาฬ นครพนม เลย อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,494,033,000 บาท
- เงินงบประมาณ
1,494,033,000 บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
271.0600
271.0600
-

รวม
271.0600
271.0600

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร่องนํา้
24
9
9
9
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา้
( 23 )
ลบ.ม.
9,050,400
4,487,500
4,487,500
4,487,500
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดิน
( 2,330,683 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
706.5730
271.0600
706.5730
706.5730
-

271.0600
271.0600
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
266.3400

250.0600

-

266.3400
266.3400
-

250.0600
250.0600
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุ น
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า

271,060,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ

271,060,000
271,060,000
271,060,000
21,000,000

(1) ค่าสํารวจออกแบบสําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาํ้ สายหลัก
ทีแ่ ม่นาํ้ ปิ ง แม่นาํ้ วัง แม่นาํ้ ยม และแม่นาํ้ น่าน รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 7 จ.เชียงใหม่
และสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 2 จ.นครสวรรค์ 1 ฉบับ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,500,000 บาท
52,500,000 บาท
10,500,000 บาท
42,000,000 บาท

(2) ค่าสํารวจออกแบบสําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาํ้ สายหลัก
ทีแ่ ม่นาํ้ ชี แม่นาํ้ มูล แม่นาํ้ เลย และแม่นาํ้ สงคราม รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 8 จ.ขอนแก่น 1 ฉบับ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 65,100 หน่วย)

บาท
บาท
บาท
บาท

10,500,000 บาท
52,500,000 บาท
10,500,000 บาท
42,000,000 บาท
250,060,000 บาท
4,030,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศที่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง, อ.พรหมบุรี อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี และ
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เนื้อดินประมาณ 800,000 ลบ.ม.

45,690,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศที่ แม่นาํ้ ท่าจีน
อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ถึง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เนื้อดินประมาณ 683,000 ลบ.ม.

39,280,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศที่ แม่นาํ้ ท่าจีน
อ.สามพราน จ.นครปฐม ถึง อ.กระทุ่มแบน อ.เมืองสมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร เนื้อดินประมาณ 332,000 ลบ.ม.

19,670,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ น่าน
อ.เวียงสา จ.น่าน เนื้อดินประมาณ 398,300 ลบ.ม.

23,360,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ ยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เนื้อดินประมาณ 171,100 ลบ.ม.

10,430,000 บาท
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(7) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ ยม
อ.ลอง จ.แพร่ (ช่วง 1) เนื้อดินประมาณ 400,000 ลบ.ม.

18,090,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ ยม
อ.ลอง จ.แพร่ (ช่วง 2) เนื้อดินประมาณ 233,000 ลบ.ม.

10,790,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ ปิ ง
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เนื้อดินประมาณ 1,405,000 ลบ.ม.

78,720,000 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
117,138,849,700 บาท
660,082,000 บาท

ปี 2563
113,883,431,600 บาท
1,075,640,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ระบบทางหลวงทีส่ ะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity)
การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ทีส่ มบูรณ์ เพือ่ การขับเคลือ่ น
ประเทศ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง
ให้ได้ตามมาตรฐานเพือ่ คุณภาพการให้บริการทีด่ ี
3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านถนน
ให้เกิดความเชื่อมโยงและคล่องตัว เพือ่ ให้ผูใ้ ช้บริการ
ระบบทางหลวงได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ นําไปสู่การขับเคลือ่ น
ประเทศ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชี้วดั : อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนระบบ
ทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
- ตัวชี้วดั : อัตราการเคลือ่ นตัวของรถบนระบบ
ทางหลวงสายหลัก

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

จํานวนต่อ
หนึ่งแสนคน
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

2.15
77
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
1. การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึง
และคล่องตัว เพือ่ ระบบการเดินทางขนส่งและ
โลจิสติกส์ท่สี มดุลและสมบูรณ์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการเคลือ่ นตัวของรถ
บนระบบทางหลวงสายหลัก
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในด้านการพัฒนาระบบทางหลวง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
2. การพัฒนาและบํารุงรักษาระดับการให้บริการ
ของระบบทางหลวง ที่รวดเร็ว ครอบคลุม และทันต่อ
สถานการณ์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ระยะทางของโครงข่าย
ทางหลวงที่ได้รบั การดูแลบํารุงรักษา
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระยะทางของทางหลวง
ที่มคี ่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ของผิวทาง
ไม่เกิน 3.5 ม./กม.
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. การควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
บนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนและลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวติ จาก
อุบตั ิเหตุบนระบบทางหลวงในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยบนทางหลวง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
117,798.9317 114,959.0716 116,576.9491 93,181.2995 32,124.1824
117,138.8497 113,883.4316 115,938.7424 93,181.1177 32,124.1824
660.0820
1,075.6400
638.3888
660.0820
1,075.6400
638.3888
-

กม./ชม.

76.5

77

77.5

78

-

ร้อยละ

82

83

85

85.5

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

87,365.0271
660.0820
660.0820

82,198.3043
1,075.6400
1,075.6400

85,172.9078
638.3888
638.3888

62,111.6509
-

600.0000
-

กม. / 2
ช่องจราจร
ร้อยละ

70,317

70,575

71,358

72,291

73,748

83

83

83

83

83

ล้านบาท
ล้านบาท

21,034.5178
-

22,804.3841
-

21,599.4213
-

21,584.0203
-

21,700.5607
-

จํานวน
ต่อหนึ่ง
แสนคน
ร้อยละ

2.39

2.15

1.94

1.75

1.57

81

83

85

87

89

ล้านบาท
ล้านบาท

3,758.5795
-

3,812.7534
-

3,797.4488
-

3,797.4488
-

3,797.4488
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่ อง เพือ่ เชื่อมโยงความสมดุล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม บนพื้นฐาน
แห่งความพอเพียง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

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

ล้านบาท
ล้านบาท

4,980.7253
-

5,067.9898
-

5,368.9645
-

5,687.9977
-

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

6,026.1729
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

5,067,989,800 บาท
26,617,137,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

26,617,137,500 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

82,198,304,300 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,804,519,100
3,134,000,000
65,673,056,000
9,586,729,200

บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวง
ได้รบั การพัฒนา
2. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวง
ได้รบั การบํารุงรักษา
3. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวง
มีความปลอดภัย
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือ่ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ
4. โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
5. โครงการ : โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามจุดตัดทางรถไฟ
6. โครงการ : โครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน
7. โครงการ : โครงการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
8. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวง
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

จํานวน
รายการ
7
2

ปี 2563
113.4359
57.1627

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ งบประมาณ
15.9600
17.2900
-

4

40.3132

-

1

15.9600

15.9600

437
24

57,187.8947
3,765.8583

62

-

-

-

17.2900

-

-

80,711.8124
4,828.4941

48,201.9139
4,258.3321

-

12,558.9346

16,576.1963

3,929.1815

-

-

24

3,593.2410

4,437.5892

2,260.0000

-

-

12

1,649.3785

3,457.4506

2,530.0000

-

-

14

1,092.0480

1,596.4700

880.0000

-

-

226

22,918.0245

34,208.6877

22,046.6238

-

3

53.6026

17.7150

50

9,494.8948

11,373.1718

7,090.6154

2,882.2788
-

2,882.2788

-

-

-

-
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ผลผลิต / โครงการ
9. โครงการ : โครงการก่อสร้างขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
10. โครงการ : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถ
และสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก
11. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2566 - จบ งบประมาณ
-

จํานวน
รายการ
1

ปี 2563
56.5060

ปี งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
-

18

1,046.1100

1,247.4450

757.6642

-

-

3

959.2964

2,968.5927

4,449.4969

-

-

57,301.3306

80,727.7724

48,219.2039

-

444

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 113,435,900 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 282 รายการ เป็ นเงิน 41,979,262,500 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 155 รายการ เป็ นเงิน 15,208,632,200 บาท

2,882.2788
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การพัฒนา
ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การบํารุงรักษา
ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวง
มีความปลอดภัย
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือ่ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา
กลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล ้านนาและ
กลุม่ ชาติพนั ธุ ์
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิง่ แวดล ้อม
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และการท่องเที่ยวชายแดน
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
5,016.2457
705.6215
5,016.2457
51.7441
653.8774

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
107,608.2665
5.7035
547.5944
25,645.4740
5.7035
312.0826

-

149.2635

1,115.6517

-

258.9053

21,023.7476

-

245.7086

133.5848

1,404.2035

-

117.5277

21,400.1806

3,506.0747

-

60.9701

3,812.7534

-

3,804.5191

-

-

3,804.5191

-

-

3,804.5191

-

-

3,804.5191

-

-

3,134.0000
305.0000

-

-

3,134.0000
305.0000

-

-

422.0000

-

-

422.0000

-

-

225.0000

-

-

225.0000

-

-

305.0000

-

-

305.0000

-

-

28.6000

-

-

28.6000

-

-

320.0000

-

-

320.0000

-

-

80.0000

-

-

80.0000

-

-

5.7035

รวม
113,883.4316
5,067.9898
26,617.1375
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม
และอารยธรรม
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนา
พื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมือง
ที่มศี กั ยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
5,016.2457
705.6215
-

โครงการที่ 12 : โครงการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการที่ 13 : โครงการยกระดับ
มาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของภาค
โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามจุดตัดทางรถไฟ

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
107,608.2665
5.7035
547.5944
215.0000
-

รวม
113,883.4316
215.0000

-

-

40.0000

-

-

40.0000

-

-

25.0000

-

-

25.0000

-

-

533.4000

-

-

533.4000

-

-

130.0000

-

-

130.0000

-

-

425.0000

-

-

425.0000

-

-

80.0000

-

-

80.0000

-

65,437.5442

-

-

-

12,649.4994

-

-

12,649.4994

-

-

3,784.2914

-

-

3,784.2914

-

-

1,702.5000

-

-

1,702.5000

-

-

5,157.2628

-

-

5,157.2628

-

-

1,117.0168

-

-

1,117.0168

-

235.5118

65,673.0560
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงการแบ่ง
ทิศทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาจุดจอด
พักรถและสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก
โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้าง
ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
โครงการที่ 13 : โครงการปรับปรุง
ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
โครงการที่ 14 : โครงการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวง
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
5,016.2457
705.6215
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
107,608.2665
5.7035
547.5944
28,643.3970
181.9092

-

-

-

-

-

-

383.8900

-

-

383.8900

-

-

57.1408

-

-

57.1408

-

-

1,263.6640

-

-

1,263.6640

-

-

966.9140

-

-

966.9140

-

-

575.0700

-

-

575.0700

-

-

300.0000

-

-

300.0000

-

9,586.7292

-

-

9,586.7292

-

9,586.7292

-

-

9,586.7292

-

8,836.8980
-

-

-

รวม
113,883.4316
28,825.3062

53.6026

8,836.8980
53.6026
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,067,989,800 บาท

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

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

ปี 2562
4,980.7253

4,980.7253
4,933.2890
47.4363
-

ปี 2563
5,067.9898
5,067.9898
5,016.2457
51.7441
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
5,368.9645
5,687.9977
6,026.1729
5,368.9645
5,687.9977
6,026.1729
5,317.2204
5,636.2536
5,974.4288
51.7441
51.7441
51.7441
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ ราชการทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(4) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,067,989,800 บาท
5,016,245,700
4,158,953,500
3,259,436,200
899,517,300
857,292,200
51,744,100
51,744,100
2,352,000
312,000
1,811,300
6,141,000
39,476,200
1,651,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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26,617,137,500 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1,404,203,500 บาท
วัตถุประสงค์
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอบสนองสังคมและสิง่ แวดล ้อม ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

งบดําเนิ นงาน
149.2635
149.2635

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,115.6517
5.7035
133.5848
1,115.6517
5.7035
133.5848

รวม
1,404.2035
1,404.2035

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการที่ดาํ เนินงานแล ้วเสร็จ
รายการ
170
507
532
559
587
( 119 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : รายการที่ดาํ เนินงานเป็ นไปตาม
( 100 )
มาตรฐานที่กาํ หนด
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ตามแผนงานที่กาํ หนด
( 100 )
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ที่ได้รบั
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1,631.7063 1,404.2035
250.4195
160.3748
160.3748
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,631.7063 1,404.2035
250.4195
160.3748
160.3748
149.2635
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
150.1135
150.1135
150.1135
150.1135
- งบลงทุน
ล ้านบาท
1,293.9787 1,115.6517
87.0347
5.7035
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
6.7973
3.2713
0.2613
0.2613
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
180.8168
133.5848
10.0000
10.0000
10.0000
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าประกันภัย
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(12) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(13) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(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) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

1,404,203,500 บาท
149,263,500
78,650,100
5,400,000
1,198,100
7,952,500
1,700,000
4,298,400
9,100,000
22,000
12,000,000
173,200
214,400
1,335,200
11,250,000
10,650,000
6,270,100
1,365,500
997,500
413,200
950,000
300,000
590,000
1,050,000
1,400,000
20,000
70,613,400
20,948,200
2,657,200
3,217,700
123,500
43,666,800

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
บาท
บาท
บาท
บาท

137

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน

1,115,651,700
1,115,651,700
61,767,300
25,567,300

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภณั ฑ์สาํ นักงานเพือ่ ใช้งาน ณ ศูนย์พฒั นา
เทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ

25,567,300 บาท
36,200,000 บาท

(1) โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภณั ฑ์สาํ รวจเพือ่ ใช้งาน ณ ศูนย์พฒั นา
เทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

13,200,000 บาท

(2) เครือ่ งตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างชัน้ ทาง
ด้วยตุม้ นํา้ หนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer)
พร้อมรถลากจูงและรถขนย้ายเครือ่ งมือ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 198 รายการ (รวม 240 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 120 รายการ (รวม 120 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 1 หลัง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง
(5) โครงการจัดสร้างศูนย์พฒั นาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
780,626,000
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
261,732,000
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
109,535,800
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
367,611,200
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
41,747,000
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 87 รายการ (รวม 87 หน่วย)

23,000,000 บาท
1,053,884,400 บาท
298,852,000 บาท
298,852,000 บาท
325,247,000 บาท
228,000,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
41,747,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
44,241,000 บาท
44,241,000 บาท
74,017,000 บาท
74,017,000 บาท
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2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการสํารวจออกแบบ รวมทัง้ สํารวจและวิเคราะห์
ทางธรณีวทิ ยา 1 โครงการ
2.1.2.7 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง กรมทางหลวง
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(3) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าสมาชิกสมาคมถาวร เพือ่ การประชุมว่าด้วยถนนระหว่างประเทศ
2) ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน
4. งบรายจ่ายอืน่
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานกัน้ ถนนใหม่ เพือ่ ทําหน้าทีป่ ิ ดกัน้ ถนน
ผ่านเสมอระดับทางที่ กม.676 + 058.30 ระหว่างสถานีนาสาร - พรุพี
(2) โครงการบูรณาการขอ้ มูลสมรรถนะทางหลวง
(3) โครงการศึกษาการประเมินผลลัพธ์โครงการของกรมทางหลวง
ตามยุทธศาสตร์สาํ คัญของประเทศ ระยะที่ 2
(4) โครงการศึกษาขอ้ กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์
สําหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) บนทางหลวง
(5) โครงการจัดทําหลักเกณฑ์ควบคุม แก้ไข และจัดการมลภาวะ
ทางสิง่ แวดล ้อมในเชิงวิศวกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(6) โครงการศึกษาเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพดินซีเมนต์และดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติโดยวิธกี ารทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
(7) โครงการศึกษาการนําแถบยางพาราอัดแรง
มาใช้แก้ปญั หาการแตกร้าวของตอม่อสะพานจากคลอไรด์
(8) โครงการวิเคราะห์และปรับปรุงจุดกลับรถ
เพือ่ เพิม่ คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยบนทางหลวง
(9) ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินค่าปรับ
(10) โครงการการศึกษากระบวนการเพิม่ สัดส่วนปริมาณยางธรรมชาติ
ในวัสดุแอสฟัลต์ซเี มนต์สาํ หรับงานทาง
(11) โครงการศึกษาจัดทําแนวทางการบูรณะสะพานประวัตศิ าสตร์
ของกรมทางหลวงทีก่ ่อสร้างก่อนปี พ.ศ. 2500

3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
45,779,000 บาท
45,779,000 บาท
261,948,400 บาท
7,329,400 บาท
74,250,000 บาท
180,369,000
5,703,500
5,703,500
292,000
5,411,500
133,584,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

920,100 บาท
3,710,000 บาท
9,960,000 บาท
6,156,400 บาท
6,068,800 บาท
6,157,900 บาท
8,000,000 บาท
9,861,700 บาท
10,000,000 บาท
13,948,800 บาท
13,365,400 บาท
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(12) โครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านการก่อสร้างงานทาง
เมือ่ ดําเนินการแล ้วเสร็จ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(13) โครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านการก่อสร้างงานสะพาน
เมือ่ ดําเนินการแล ้วเสร็จ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(14) โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวง
รูปแบบใหม่โดยวิธี Big Data Analytics
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

15,780,000 บาท
14,240,000 บาท
15,415,700 บาท
19,988,700 บาท
4,573,000 บาท
15,415,700 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
21,400,180,600 บาท
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งและจราจร
ที่มคี วามสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. บํารุงรักษาทางหลวง
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
3. การควบคุมนํา้ หนักยานพาหนะบนทางหลวง

งบลงทุน

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่

รวม

258.9053

21,023.7476

-

117.5277

21,400.1806

258.9053

20,461.8476

-

39.4545

20,760.2074

200.0000
361.9000

-

78.0732

200.0000
439.9732

-

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
70,317
70,575
71,358
72,291
73,748
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวง
( 70,317 )
ได้รบั การบํารุงรักษา
ร้อยละ
83
86
88
88
88
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
( 89 )
ให้มคี วามเรียบผิวทาง (IRI) เฉลีย่ ไม่เกิน
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ตามแผนงานที่กาํ หนด
( 100 )
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ที่ได้รบั
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
19,402.8115 21,400.1806 21,349.0018 21,423.6455 21,540.1859
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
19,402.8115 21,400.1806 21,349.0018 21,423.6455 21,540.1859
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
277.9099
258.9053
262.6053
262.6053
262.6053
- งบลงทุน
ล ้านบาท
19,011.6544 21,023.7476 21,086.3965 21,161.0402 21,277.5806
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
113.2472
117.5277
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึ กอบรม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(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) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
กิจกรรมการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(2) เครือ่ งชัง่ นํา้ หนักเคลือ่ นที่ พิกดั นํา้ หนัก 15 ตัน กรุงเทพมหานคร 5 เครือ่ ง
(3) เครือ่ งชัง่ นํา้ หนักเคลือ่ นที่ พิกดั นํา้ หนัก 15 ตัน แบบแผ่นชัง่ ยาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

21,400,180,600 บาท
258,905,300
150,824,900
5,022,300
585,000
33,797,800
2,228,400
76,200,700
94,000
847,000
13,398,000
857,400
6,183,500
5,994,000
367,000
1,000,000
1,000,000
300,000
100,000
1,400,000
749,800
700,000
108,080,400
61,425,000
7,910,000
2,973,600
3,705,000
32,066,800
21,023,747,600
21,023,747,600
30,200,000
30,200,000
30,200,000

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

21,250,000 บาท
6,500,000 บาท
2,450,000 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 399 รายการ (รวม 70,575 กม.)
(2) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4197
ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 แห่ง
(3) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4038
ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ จ.กระบี่ 1 แห่ง
(4) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองท่อม - นาวง ตอน 1 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(5) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง
(6) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3363
ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(7) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3199
ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(8) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3306
ตอน หนองปรือ - สระกระโจม จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(9) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322
ตอน กุดจิก - ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(10) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(11) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน สีแ่ ยกสมเด็จ - คําพอก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(12) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1117
ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(13) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน นครชุม - วังเจ้า จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(14) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(15) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(16) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2109
ตอน คําแก่นคูณ - เขือ่ นอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(17) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322
ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 3 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

20,993,547,600 บาท
20,469,647,600 บาท
20,269,647,600 บาท
7,538,780,100 บาท
11,100,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
11,500,000 บาท
14,000,000 บาท
10,500,000 บาท
11,000,000 บาท
14,000,000 บาท
11,000,000 บาท
13,000,000 บาท
10,500,000 บาท
12,000,000 บาท
14,500,000 บาท
11,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
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(18) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2440
ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(19) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 208
ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(20) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน โนนหัน - ผานกเค้า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(21) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2133
ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - ภูเวียง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(22) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038
ตอน ห้วยนํา้ เงิน - เมืองใหม่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(23) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3277
ตอน ขลุง - มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(24) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3249
ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง่ ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(25) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3249
ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง่ ตอน 2 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(26) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3322
ตอน เนินสูง - เขาสุกมิ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(27) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317
ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(28) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิ้ว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(29) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3210
ตอน พังงอน - จางวาง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(30) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(31) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3447
ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(32) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317
ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(33) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3378
ตอน บางคล ้า - พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(34) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3245
ตอน หนองไม้แก่น - ลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(35) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3240
ตอน สํานักตะแบก - เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(36) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3466
ตอน บ้านเก่า - พานทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง

11,500,000 บาท
13,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,500,000 บาท
13,000,000 บาท
19,400,000 บาท
17,620,000 บาท
16,200,000 บาท
11,500,000 บาท
16,700,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
17,800,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,500,000 บาท
12,000,000 บาท
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(37) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3127
ตอน มาบโป่ ง - หัวไผ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(38) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3289
ตอน หนองชาก - เนินโมก จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(39) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน หนองไม้แดง - ชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(40) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 315
ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(41) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3241
ตอน อ่างเก็บนํา้ หนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(42) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ดอนรังนก - หางนํา้ หนองแขม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(43) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3454
ตอน แยกเขา้ โรงเรียนคุรปุ ระชาสรรค์ - สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร
ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(44) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 340
ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน 2 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(45) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2159
ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(46) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 205
ตอน ช่องสําราญ - คําปิ ง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(47) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2354
ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(48) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน เขาค่าย - เขาปี บ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(49) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(50) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3253
ตอน บ้านพละ - ปะทิว จ.ชุมพร 1 แห่ง
(51) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4006
ตอน ราชกรูด - วังตะกอ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(52) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4112
ตอน สีแ่ ยกละแม - สวนแตง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(53) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3374
ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(54) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4134
ตอน หลังสวน - ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง
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(55) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1093
ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตัง้ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(56) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1190
ตอน จําบอน - เหมืองง่า จ.เชียงราย 1 แห่ง
(57) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 118
ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(58) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1098
ตอน ท่าขา้ วเปลือก - แก่นใต้ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(59) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1155
ตอน บ้านปี้ - ทรายกาด จ.เชียงราย 1 แห่ง
(60) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1130
ตอน ป่ าซาง - กิ่วสะไต จ.เชียงราย 1 แห่ง
(61) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1020
ตอน โป่ งเกลือ - บ้านปล ้อง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(62) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1126
ตอน พาน - บ้านวัง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(63) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 109
ตอน แม่สรวย - ห้วยป่ าไร่ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(64) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1009
ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(65) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(66) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1014
ตอน ดอยสะเก็ด - ป่ าบง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(67) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 121
ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(68) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1001
ตอน บ้านโป่ ง - พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(69) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1178
ตอน แม่ขอ้ น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(70) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1249
ตอน แม่งอน - หนองเต่า ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(71) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1322
ตอน แม่จา - รินหลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(72) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน แม่ทะลาย - หัวโท จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(73) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน ล ้องอ้อ - เมืองงาม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
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(74) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1349
ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(75) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1349
ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(76) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1178
ตอน สินไชย - บ้านหลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(77) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(78) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน ต้นม่วง - ตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(79) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จ.ตรัง 1 แห่ง
(80) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ตรัง - บ้านนา จ.ตรัง 1 แห่ง
(81) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 419
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 2 จ.ตรัง 1 แห่ง
(82) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4124
ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(83) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน นาวง - ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(84) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4151
ตอน นํา้ ตก - กะปาง จ.ตรัง 1 แห่ง
(85) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4123
ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(86) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน กลางสะพานมิตรภาพทีแ่ ม่สอด (เขตแดน ไทย/พม่า) - แม่ละเมา
ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(87) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน กลางสะพานมิตรภาพทีแ่ ม่สอด (เขตแดน ไทย/พม่า) - แม่ละเมา
ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(88) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ตาก - หนองเสือ จ.ตาก 1 แห่ง
(89) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 105
ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง จ.ตาก 1 แห่ง
(90) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3051
ตอน บ้านนา - บางอ้อ จ.นครนายก 1 แห่ง
(91) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3040
ตอน กําแพงแสน - จันทร์ลาด จ.นครปฐม 1 แห่ง
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(92) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พระประโทน - สระกระเทียม จ.นครปฐม 1 แห่ง
(93) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3394
ตอน หนองตะเลา - รางพิกลุ จ.นครปฐม 1 แห่ง
(94) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3297
ตอน หนองปลาไหล - ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง
(95) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน กุรคุ ุ - นครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
(96) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2276
ตอน กุรคุ ุ - เรณูนคร จ.นครพนม 1 แห่ง
(97) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 240
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
(98) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2177
ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย จ.นครพนม 1 แห่ง
(99) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2068
ตอน โคกกรวด - หนองสรวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(100) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(101) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(102) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(103) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2067
ตอน ดอนหวาย - โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(104) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 206
ตอน ตลาดแค - วังหิน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(105) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2422
ตอน ทางเขา้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(106) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 204
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(107) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2150
ตอน บ้านวัด - คง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(108) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(109) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4015
ตอน ฉวาง - ห้วยปริก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(110) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
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(111) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4038
ตอน ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(112) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4227
ตอน สํานักขัน - เหนือคลอง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(113) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(114) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน แยกจิรประวัติ - พระนอน จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(115) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1182
ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(116) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน กอตอ - ปูตะ๊ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(117) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซอื เร๊ะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(118) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอน จือมอ - สุคริ นิ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(119) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอน มะนังตายอ - จือมอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(120) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4322
ตอน ยานิง - บูเก๊ะตาโมง จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(121) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน สะปอม - ปาเสมัส จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(122) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4207
ตอน สุคริ นิ - โต๊ะโม๊ะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(123) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4193
ตอน สุไหงปาดี - บือเลาะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(124) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1083
ตอน เด่นชาติ - นาน้อย จ.น่าน 1 แห่ง
(125) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1168
ตอน นํา้ ใส - นํา้ ตวง จ.น่าน 1 แห่ง
(126) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1091
ตอน ปงสนุก - น่าน จ.น่าน 1 แห่ง
(127) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1243
ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ จ.น่าน 1 แห่ง
(128) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1243
ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ - นาเซีย จ.น่าน 1 แห่ง
(129) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2117
ตอน ตะโก - เขาพนมรุง้ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
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(130) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2081
ตอน ลําพังชู - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(131) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2378
ตอน สะพานบุรรี นิ ทร์ - ไทรงาม จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(132) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน หนองกี่ - นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(133) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2166
ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(134) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 305
ตอน วัดนาบุญ - องครักษ์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(135) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3374
ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(136) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3168
ตอน ปราณบุรี - ปากนํา้ ปราณ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(137) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 37
ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(138) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(139) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 359
ตอน เขามะกา - เขาหินซ้อน จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(140) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน บ้านดี - ปาลัส จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(141) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน ปาลัส - กอตอ ตอน 2 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(142) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 409
ตอน นาเกตุ - ป่ าพ้อ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(143) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน นาจวก - ดอนยาง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(144) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน ปาลัส - กอตอ ตอน 1 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(145) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4071
ตอน วังพญา - พิเทน จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(146) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูนาํ้ พระอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(147) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน นครหลวง - อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(148) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1251
ตอน บ้านถํา้ - เชียงม่วน จ.พะเยา 1 แห่ง
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(149) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1092
ตอน ปง - ปัวดอย จ.พะเยา 1 แห่ง
(150) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1202
ตอน พะเยา - สันต้นแหน จ.พะเยา 1 แห่ง
(151) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1021
ตอน แม่ตาํ ๋ - บ้านใหม่ จ.พะเยา 1 แห่ง
(152) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1148
ตอน สะเกิน - สบทุ จ.พะเยา 1 แห่ง
(153) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4090
ตอน นบปริง - นิคม จ.พังงา 1 แห่ง
(154) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(155) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 2 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(156) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พัทลุง - นาโหนด จ.พัทลุง 1 แห่ง
(157) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1070
ตอน ไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(158) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน กกไม้แดง - บ้านป่ า จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(159) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(160) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1310
ตอน ทับยายเชียง - พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(161) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(162) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065
ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(163) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1064
ตอน พิษณุโลก - บึงพระ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(164) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1086
ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(165) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1275
ตอน มะขามสูง - พญาแมน ตอน 3 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(166) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(167) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
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(168) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(169) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065
ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(170) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065
ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(171) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาวัง - สระพระ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(172) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 37
ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(173) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ปากท่อ - สระพัง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(174) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(175) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระพัง - เขาวัง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(176) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3400
ตอน หนองเอื้อง - ทุ่งขาม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(177) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(178) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2402
ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(179) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2385
ตอน นายม - เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(180) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน นํา้ ดุก - ห้วยซํามะคาว จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(181) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(182) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1134
ตอน โจโก้ - บ้านเวียง จ.แพร่ 1 แห่ง
(183) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1125
ตอน นาปลากัง้ - วังชิ้น จ.แพร่ 1 แห่ง
(184) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1343
ตอน บุญเริง - ต้นหนุน จ.แพร่ 1 แห่ง
(185) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(186) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2 จ.แพร่ 1 แห่ง
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(187) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 3 จ.แพร่ 1 แห่ง
(188) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1023
ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(189) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1023
ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 2 จ.แพร่ 1 แห่ง
(190) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1154
ตอน สอง - แก่งเสือเต้น จ.แพร่ 1 แห่ง
(191) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1120
ตอน สอง - แม่เต้น จ.แพร่ 1 แห่ง
(192) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4024
ตอน บางคู - ตีนเขา จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(193) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4023
ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(194) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 402
ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(195) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 402
ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(196) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322
ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 2 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(197) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(198) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2104
ตอน ดอนพัฒนา - โสกแมว จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(199) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2034
ตอน มุกดาหาร - นาสีนวน จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(200) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 1 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(201) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(202) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2116
ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล จ.ยโสธร 1 แห่ง
(203) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4363
ตอน ฆอแย - กาโต จ.ยะลา 1 แห่ง
(204) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน บ่อหิน - เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(205) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4077
ตอน บาจุ - บันนังสตา จ.ยะลา 1 แห่ง
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(206) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4176
ตอน ปะแต - บาละ จ.ยะลา 1 แห่ง
(207) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2392
ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(208) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2046
ตอน บ้านงิ้ว - ลํานํา้ ยัง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(209) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 215
ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(210) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2046
ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(211) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2046
ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว - ลํานํา้ ยัง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(212) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(213) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(214) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(215) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574
ตอน มาบปู - เขาน้อย ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(216) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3245
ตอน อ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล - เขาน้อย จ.ระยอง 1 แห่ง
(217) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 325
ตอน บางแพ - บางพรม จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(218) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3335
ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(219) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3087
ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(220) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3525
ตอน สามแยกกระจับ - หนองโพ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(221) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 323
ตอน หนองตะแครง - ลูกแก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(222) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3206
ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(223) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2219
ตอน ดอนดึง - โคกเจริญ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(224) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2256
ตอน ถนนโค้ง - หนองนํา้ ใส จ.ลพบุรี 1 แห่ง
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(225) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2129
ตอน ทางเขา้ ลํานารายณ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(226) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 205
ตอน เทศบาลลํานารายณ์ - ช่องสําราญ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(227) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(228) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2321
ตอน ใหม่สามัคคี - นิยมชัย จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(229) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1154
ตอน แก่งเสือเต้น - ดอนไชย จ.ลําปาง 1 แห่ง
(230) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1157
ตอน ท่าล ้อ - เมืองปาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(231) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1329
ตอน นาป้ อใต้ - บ้านเอื้อม จ.ลําปาง 1 แห่ง
(232) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1036
ตอน บ้านฟ่ อน - ศูนย์สร้างทางลําปาง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(233) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 120
ตอน ปากบอก - แม่เฮียว จ.ลําปาง 1 แห่ง
(234) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน สันติสุข - วังเหนือ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(235) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1189
ตอน ช่างเพี้ยน - บ้านธิ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(236) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1030
ตอน ป่ าเห็ว - ริมปิ ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(237) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร จ.ลําพูน 1 แห่ง
(238) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1219
ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(239) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1184
ตอน แม่อาว - ดอนมูล จ.ลําพูน 1 แห่ง
(240) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ลี้ - ม่วงโตน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(241) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2108
ตอน ชมเจริญ - ปากชม จ.เลย 1 แห่ง
(242) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
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(243) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2414
ตอน นาเมืองไทย - บ้านกลาง และทางหลวงหมายเลข 2348
ตอน คีรวี งกต - ปากมัง่ จ.เลย 1 แห่ง
(244) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(245) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(246) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2138
ตอน บ้านใหม่ - นาด้วง ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(247) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(248) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1268
ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ จ.เลย 1 แห่ง
(249) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(250) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2111
ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(251) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2028
ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(252) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2280
ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว จ.สกลนคร 1 แห่ง
(253) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2094
ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(254) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2330
ตอน สร้างค้อ - ห้วยหวด จ.สกลนคร 1 แห่ง
(255) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(256) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน คลองแงะ - นาทวี จ.สงขลา 1 แห่ง
(257) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 414
ตอน คลองวง - ท่าท้อน จ.สงขลา 1 แห่ง
(258) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน จะนะ - ปาแด จ.สงขลา 1 แห่ง
(259) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน นาทวี - ลําไพล จ.สงขลา 1 แห่ง
(260) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร จ.สงขลา 1 แห่ง
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(261) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4085
ตอน ปากนํา้ เทพา - ธารคีรี จ.สงขลา 1 แห่ง
(262) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สงขลา 1 แห่ง
(263) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน สทิงพระ - เกาะยอ จ.สงขลา 1 แห่ง
(264) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4137
ตอน ทุ่งตําเสา - สวนเทศ จ.สตูล 1 แห่ง
(265) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ย่านซือ่ - ตํามะลัง จ.สตูล 1 แห่ง
(266) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง จ.สตูล 1 แห่ง
(267) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3091
ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(268) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3395
ตอน ทับทิมสยาม 05 - วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(269) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3076
ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล ้อม จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(270) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน แยกโรงเรียนสุธวี ทิ ยา - ดงจําปา จ.สระบุรี 1 แห่ง
(271) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2089
ตอน แสลงพัน - คลองท่าขา้ ม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(272) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3032
ตอน บุง้ กี๋ - ท่าศาล จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(273) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3252
ตอน พักทัน - บา้ นจ่า จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(274) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1319
ตอน คีรมี าศ - อุทยานแห่งชาติรามคําแหง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(275) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังวน - เมืองเก่า จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(276) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(277) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน หนองเสือ - วังวน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(278) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3264
ตอน ดอนเจดีย ์ - สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(279) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3086
ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
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(280) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3195
ตอน สุพรรณบุรี - ลาดตาล จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(281) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ควนรา - หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(282) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(283) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน ท่าเรือ - หินโงก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(284) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(285) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(286) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4009
ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(287) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4112
ตอน สวนแตง - ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(288) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4153
ตอน หนองขรี - เทศบาลเมืองท่าขา้ ม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(289) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2079
ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(290) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2371
ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ - สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(291) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2376
ตอน โสกกล ้า - สังคม จ.หนองคาย 1 แห่ง
(292) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2097
ตอน นาคําไฮ - หนองแวง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(293) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 228
ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - วังหมืน่ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(294) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3454
ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ - หน้าโคก จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(295) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2023
ตอน นํา้ ฆ้อง - ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(296) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2263
ตอน บ้านเพีย - ทุ่งตาลเลียน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(297) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2270
ตอน มีชยั - ลํานํา้ สงคราม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(298) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1176
ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
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(299) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน นาอิน - ชัยมงคล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(300) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน นํา้ ปาด - นาไพร จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(301) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1214
ตอน บ้านแก่ง - นํา้ อ่าง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(302) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน บึงหลัก - หนองนํา้ เขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(303) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน ป่ าขนุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(304) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1243
ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(305) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1041
ตอน พระแท่น - อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(306) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(307) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(308) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1106
ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(309) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1083
ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(310) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน ห้วยมุ่น - นํา้ ปาด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(311) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1105
ตอน ไฮ้ฮา้ - งิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(312) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3211
ตอน กระบกเตี้ย - แยกหูชา้ ง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(313) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3438
ตอน ดินแดง - ไผ่งาม จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(314) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3013
ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(315) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(316) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน อุทยั ธานี - สะพานขา้ มแม่นาํ้ เจ้าพระยา จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(317) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน ซําหวาย - บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
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(318) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2135
ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(319) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2171
ตอน ท่าโพธิ์ศรี - นํา้ ยืน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(320) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน บ้านด่าน - ซําหวาย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(321) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2399
ตอน โคกใหญ่ - วังยาว จ.เลย 1 แห่ง
(322) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 118
ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 2 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(323) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1045
ตอน เขือ่ นสิรกิ ติ ์ิ - ห้วยหูด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(324) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน ดอนยาง - บ้านดี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(325) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4057
ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(326) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน ปูตะ๊ - สะปอม จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(327) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน สะปอม - ปาเสมัส ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(328) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4060
ตอน สายบุรี - กะรุบี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(329) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง
(330) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4070
ตอน ยะหา - บาละ จ.ยะลา 1 แห่ง
(331) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(332) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2081
ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(333) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 1 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(334) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ จ.กระบี่ 1 แห่ง
(335) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(336) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
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(337) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3902
ตอน บึงคําพร้อย - คูบ้ อน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(338) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3199
ตอน ช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(339) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3272
ตอน ทองผาภูมิ - ปิ ลอ็ ก จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(340) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3453
ตอน ท่าไม้ - ตะครํา้ เอน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(341) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3343
ตอน แยกวังโพธิ์ - โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(342) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3342
ตอน วังขอน - บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(343) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3580
ตอน แสนตอ - เขาช่อง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(344) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3209
ตอน แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(345) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3488
ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(346) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 227
ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(347) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2116
ตอน สีแ่ ยกยางตลาด - ร่องคํา ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(348) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2009
ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(349) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1117
ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(350) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1242
ตอน โค้งวิไล - เขานํา้ อุ่น และทางหลวงหมายเลข 1072
ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(351) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 112
ตอน ทางเลีย่ งเมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(352) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1280
ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(353) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน นครชุม - วังเจ้า จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(354) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 230
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
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(355) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 230
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(356) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 208
ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(357) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน โนนหัน - ผานกเค้า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(358) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(359) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(360) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 229
ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(361) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2133
ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(362) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(363) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(364) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(365) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3405
ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(366) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(367) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 365
ตอน ทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(368) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3121
ตอน บางคล ้า - แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(369) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3701
ตอน บางควาย - เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(370) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน บางวัว - บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(371) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3551
ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสําโรง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(372) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3144
ตอน ตลาดหนองมน - ทางเขา้ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี 1 แห่ง
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(373) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3702
ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(374) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3702
ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(375) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 361
ตอน ทางเลีย่ งเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(376) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(377) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(378) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3466
ตอน บ้านเก่า - พานทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(379) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3702
ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(380) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3574
ตอน มาบปู - เขาน้อย จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(381) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3245
ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(382) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3241
ตอน อ่างเก็บนํา้ หนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(383) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3184
ตอน ดงคอน - ปากนํา้ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(384) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3196
ตอน ดงพลับ - ปากคลองห้า จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(385) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน บ้านม้า - ชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(386) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 340
ตอน ปากนํา้ - โรงพยาบาลสรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(387) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3183
ตอน แยกไปเขือ่ นเจ้าพระยา - คลองมอญ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(388) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3251
ตอน สรรคบุรี - คูพฒั นา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(389) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน สีแ่ ยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(390) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน สีแ่ ยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(391) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง

10,500,000 บาท
12,000,000 บาท
11,000,000 บาท
16,000,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
13,500,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,500,000 บาท
12,500,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
17,000,000 บาท

163

(392) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(393) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2359
ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(394) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(395) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(396) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4006
ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(397) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4002
ตอน หลังสวน - ปากนํา้ หลังสวน จ.ชุมพร 1 แห่ง
(398) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1098
ตอน กิ่วพร้าว - ท่าขา้ วเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(399) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1020
ตอน ชมภู - เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(400) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1020
ตอน เชียงราย - โป่ งเกลือ ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(401) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1209
ตอน บ้านเด่น - ท่าขา้ วเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(402) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1020
ตอน บ้านปล ้อง - ชมภู จ.เชียงราย 1 แห่ง
(403) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1174
ํ ๋ อย จ.เชียงราย 1 แห่ง
ตอน ป่ ามืน่ - แม่ตาน้
(404) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1334
ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(405) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน เมืองงาม - แม่จนั จ.เชียงราย 1 แห่ง
(406) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1174
ตอน แม่ตาน้
ํ ๋ อย - ทุ่งงิ้ว จ.เชียงราย 1 แห่ง
(407) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1306
ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(408) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1270
ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(409) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1150
ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(410) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 108
ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
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(411) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1099
ตอน บ่อหลวง - แม่ต่นื จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(412) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1001
ตอน บ้านโป่ ง - พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(413) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1263
ตอน ปางอุง๋ - แม่นาจร ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(414) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1269
ตอน แม่ขนิน - ต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(415) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1249
ตอน แม่งอน - หนองเต่า ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(416) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 108
ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(417) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1317
ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(418) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(419) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4162
ตอน ต้นมะม่วง - ปากเมง จ.ตรัง 1 แห่ง
(420) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน ตรัง - กันตัง และทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จ.ตรัง 1 แห่ง
(421) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4270
ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ตอน 1 จ.ตรัง 1 แห่ง
(422) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4125
ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(423) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4159
ตอน นาวง - ต้นชด จ.ตรัง 1 แห่ง
(424) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264
ตอน บ้านช่อง - หาดเลา จ.ตรัง 1 แห่ง
(425) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4123
ตอน บา้ นโพธิ์ - ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(426) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3159
ตอน เขาสมิง - นนทรีย ์ ตอน 1 จ.ตราด 1 แห่ง
(427) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3299
ตอน ช้างทูน - โชคดี จ.ตราด 1 แห่ง
(428) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157
ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1 จ.ตราด 1 แห่ง
(429) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157
ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 2 จ.ตราด 1 แห่ง
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(430) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157
ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 3 จ.ตราด 1 แห่ง
(431) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157
ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ จ.ตราด 1 แห่ง
(432) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3156
ตอน แหลมงอบ - แสนตุง้ จ.ตราด 1 แห่ง
(433) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน กลางสะพานมิตรภาพทีแ่ ม่สอด (เขตแดน ไทย/พม่า) - แม่ละเมา จ.ตาก 1 แห่ง
(434) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 104
ตอน ตาก - สะพานวุฒกิ ลุ จ.ตาก 1 แห่ง
(435) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1357
ตอน ทางเขา้ เขือ่ นภูมพิ ล จ.ตาก 1 แห่ง
(436) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1175
ตอน แม่ระมาด - ห้วยส้มป่ อย จ.ตาก 1 แห่ง
(437) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(438) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(439) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 3 จ.ตาก 1 แห่ง
(440) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1132
ตอน วังประจบ - ลานทอง จ.ตาก 1 แห่ง
(441) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1107
ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย จ.ตาก 1 แห่ง
(442) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1288
ตอน หนองหลวง - เปิ่ งเคลิง่ ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(443) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1288
ตอน หนองหลวง - เปิ่ งเคลิง่ ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(444) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน ห้วยนํา้ ริน - อุม้ ผาง จ.ตาก 1 แห่ง
(445) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 105
ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(446) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1175
ตอน ห้วยส้มป่ อย - เจดียย์ ุทธหัตถี จ.ตาก 1 แห่ง
(447) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 305
ตอน คลอง 14 - องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(448) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3076
ตอน นครนายก - บางหอย จ.นครนายก 1 แห่ง

19,500,000 บาท
15,500,000 บาท
14,300,000 บาท
11,000,000 บาท
17,000,000 บาท
10,500,000 บาท
11,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
14,000,000 บาท
17,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
21,600,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(449) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3051
ตอน บ้านนา - บางอ้อ จ.นครนายก 1 แห่ง
(450) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3231
ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(451) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 321
ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล จ.นครปฐม 1 แห่ง
(452) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3351
ตอน บางน้อยใน - บางหลวง จ.นครปฐม 1 แห่ง
(453) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พระประโทน - สระกระเทียม จ.นครปฐม 1 แห่ง
(454) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา จ.นครพนม 1 แห่ง
(455) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน กุรคุ ุ - นครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
(456) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ดงบัง - นาพระชัย จ.นครพนม 1 แห่ง
(457) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2346
ตอน นาหว ้า - ดงขวาง จ.นครพนม 1 แห่ง
(458) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2150
ตอน คง - โนนไทย ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(459) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2369
ตอน ดอนไผ่ - แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(460) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(461) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(462) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ทางต่างระดับสีค้ วิ - ซับประดู่ ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(463) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ทางต่างระดับสีค้ วิ - ซับประดู่ ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(464) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 204
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครราชสีมา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(465) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2226
ตอน วังหิน - หนองนางดํา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(466) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน สีแ่ ยกโชคชัย - หนองมัน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(467) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน สีแ่ ยกปักธงชัย - สีแ่ ยกโชคชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
18,000,000 บาท
19,000,000 บาท
13,500,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
30,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,500,000 บาท
13,000,000 บาท
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(468) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2073
ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(469) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 224
ตอน หัวทะเล - โชคชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(470) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(471) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(472) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(473) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(474) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน เสาธง - สวนผัก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(475) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 225
ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(476) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3220
ตอน เขาพระแวง - โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(477) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน ไดตาล - วังพิกลุ ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(478) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน ท่าตะโก - ไดตาล จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(479) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3522
ตอน เนินฝอยทอง - ทุ่งผักเบี้ย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(480) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1073
ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 3 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(481) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1182
ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(482) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1072
ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(483) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1411
ตอน หนองคอก - ธารทหาร จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(484) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1073
ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(485) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1073
ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(486) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3504
ตอน ห้วยนํา้ ดัง - เขาชนกัน ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง

12,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
13,000,000 บาท
11,700,000 บาท
10,500,000 บาท
13,000,000 บาท
16,000,000 บาท
13,000,000 บาท
20,000,000 บาท
16,000,000 บาท
13,000,000 บาท
14,000,000 บาท
13,000,000 บาท
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(487) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(488) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 340
ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(489) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 1 แห่ง
(490) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1091
ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(491) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1256
ตอน ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน 1 แห่ง
(492) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1026
ตอน ผาเวียง - ปากนาย ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(493) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1148
ตอน ผาหลัก - สะเกิน จ.น่าน 1 แห่ง
(494) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(495) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1256
ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ จ.น่าน 1 แห่ง
(496) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(497) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(498) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(499) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 288
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(500) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2436
ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(501) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2436
ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(502) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2208
ตอน ระกา - กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(503) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2120
ตอน ส้มป่ อย - ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(504) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน หนองกี่ - นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(505) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน หนองมัน - หนองกี่ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท
19,900,000 บาท
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(506) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 224
ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(507) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน หัวถนน - บุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(508) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3261
ตอน คลอง 10 - หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(509) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 305
ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(510) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 345
ตอน บางบัวทอง - บางคูวดั จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(511) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3312
ตอน ลําลูกกา - คลอง 16 ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(512) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 346
ตอน สะพานคลองเปรม - สะพานขา้ มแม่นาํ้ เจ้าพระยาปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(513) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3169
ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(514) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(515) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 359
ตอน เขามะกา - เขาหินซ้อน จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(516) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(517) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3079
ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(518) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน สีแ่ ยกกบินทร์บรุ ี - วังนํา้ เขียว ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(519) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4074
ตอน กะลาพอ - ปากู จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(520) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน บ้านดี - ปาลัส จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(521) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4157
ตอน บางเก่า - ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(522) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4061
ตอน สะกํา - ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(523) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4071
ตอน วังพญา - พิเทน จ.ปัตตานี 1 แห่ง
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(524) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(525) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 347
ตอน บางกระสัน้ - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(526) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 347
ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(527) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3470
ตอน ภาชี - ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(528) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1353
ตอน ทางเขา้ แม่ใจ จ.พะเยา 1 แห่ง
(529) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1251
ตอน บ้านถํา้ - เชียงม่วน จ.พะเยา 1 แห่ง
(530) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1188
ตอน ปง - ห้วยกอก จ.พะเยา 1 แห่ง
(531) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1021
ตอน แม่ตาํ ๋ - บ้านใหม่ จ.พะเยา 1 แห่ง
(532) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1148
ตอน สบทุ - บา้ นหย่วน จ.พะเยา 1 แห่ง
(533) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(534) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน นาโหนด - ห้วยทราย จ.พัทลุง 1 แห่ง
(535) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พัทลุง - นาโหนด ตอน 2 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(536) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พัทลุง - นาโหนด ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(537) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4122
ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา จ.พัทลุง 1 แห่ง
(538) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน เขาทราย - สากเหล็ก จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(539) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(540) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน เนินสว่าง - หนองนา จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(541) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1069
ตอน บางมูลนาก - ตลิง่ ชัน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
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(542) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 115
ตอน บึงบัว - คลองโนน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(543) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1295
ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(544) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(545) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(546) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1293
ตอน ท่าฉนวน - บางระกํา ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(547) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1143
ตอน นครไทย - นํา้ คลาด จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(548) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1344
ตอน น้อยซุม้ ขี้เหล็ก - คลองตาลัด จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(549) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1143
ตอน นํา้ คลาด - ปางหมิน่ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(550) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1281
ตอน บางระกํา - บ่อทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(551) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1303
ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(552) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1275
ตอน มะขามสูง - พญาแมน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(553) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(554) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1114
ตอน สันติบนั เทิง - บางกระทุ่ม ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(555) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1114
ตอน สันติบนั เทิง - บางกระทุ่ม ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(556) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(557) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3410
ตอน เขือ่ นเพชร - ห้วยโสก จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(558) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(559) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3510
ตอน พุสวรรค์ - ยางชุม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(560) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
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(561) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2466
ตอน โคกหนองม่วง - สักหลง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(562) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน ชนแดน - ดงขุย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(563) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2196
ตอน นางัว่ - ทุ่งสมอ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(564) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2398
ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(565) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(566) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2258
ตอน สะเดาะพง - เสลีย่ งแห้ง 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(567) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(568) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2275
ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(569) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2275
ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(570) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2401
ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(571) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1301
ตอน หนองระมาน - วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(572) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2275
ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(573) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1124
ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(574) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 103
ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตบี จ.แพร่ 1 แห่ง
(575) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101
ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่ า จ.แพร่ 1 แห่ง
(576) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101
ตอน แยกปากจั ๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ จ.แพร่ 1 แห่ง
(577) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4025
ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(578) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4021
ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(579) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 291
ตอน ทางเลีย่ งเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
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(580) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน พรหมนิมติ ร - ห้วยสีดา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(581) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 1 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(582) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 2 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(583) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน หนองขอน - ห้วยปลาหลด จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(584) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน คําพอก - มุกดาหาร ตอน 1 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(585) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(586) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน กิว่ คอหมา - แม่นะ ตอน 3 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(587) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1263
ตอน ขุนยวม - ปางอุง๋ ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(588) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 105
ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(589) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1266
ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(590) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 108
ตอน หนองแห้ง - แม่สุรนิ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(591) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 108
ตอน หนองแห้ง - แม่สุรนิ ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(592) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1337
ตอน หางปอน - ประตูเมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(593) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2169
ตอน กุดชุม - เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
(594) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน จ.ยโสธร 1 แห่ง
(595) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 1 จ.ยโสธร 1 แห่ง
(596) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 2 จ.ยโสธร 1 แห่ง
(597) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2169
ตอน ยโสธร - กุดชุม จ.ยโสธร 1 แห่ง
(598) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2083
ตอน สะเดา - คําเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร 1 แห่ง
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(599) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง
(600) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน บ่อหิน - เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(601) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4326
ตอน เบตง - บ้าน กม.17 จ.ยะลา 1 แห่ง
(602) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4082
ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ จ.ยะลา 1 แห่ง
(603) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2044
ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง - โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(604) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน ลําชี - ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(605) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 215
ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(606) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2259
ตอน เสลภูมิ - คําโพนสูง ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(607) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2044
ตอน หนองดง - โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(608) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(609) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(610) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(611) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(612) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน กะเฉด - ป่ าเตียน จ.ระยอง 1 แห่ง
(613) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3139
ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ จ.ระยอง 1 แห่ง
(614) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3191
ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(615) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง
(616) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3245
ตอน อ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(617) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3245
ตอน อ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง
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(618) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3208
ตอน นํา้ พุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(619) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 325
ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(620) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยชินสีห ์ - ปากท่อ ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(621) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2089
ตอน คลองท่าขา้ ม - นํา้ ตกวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(622) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3196
ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(623) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3196
ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(624) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 205
ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(625) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3024
ตอน บ้านหมี่ - เขาช่องลม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(626) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน แยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(627) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(628) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3326
ตอน สระโบสถ์ - ยางโทน จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(629) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2338
ตอน สวนมะเดือ่ - แยกท่ามะนาว จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(630) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1034
ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 แห่ง
(631) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(632) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1048
ตอน ดอนไชย - หอรบ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(633) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1102
ตอน พระบาท - บ้านเหล่า จ.ลําปาง 1 แห่ง
(634) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาล ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(635) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาล ตอน 2 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(636) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน วังหม้อพัฒนา - สําเภาทอง จ.ลําปาง 1 แห่ง

15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
10,500,000 บาท
12,000,000 บาท
18,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,500,000 บาท
10,500,000 บาท
10,500,000 บาท
11,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท

176

(637) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน สําเภาทอง - สันติสุข จ.ลําปาง 1 แห่ง
(638) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1033
ตอน แม่ทา - ท่าจักร จ.ลําพูน 1 แห่ง
(639) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1087
ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(640) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ลี้ - ม่วงโตน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(641) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2399
ตอน โคกใหญ่ - วังยาว ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(642) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2108
ตอน ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ จ.เลย 1 แห่ง
(643) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2479
ตอน นาจาน - นํา้ แคม จ.เลย 1 แห่ง
(644) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(645) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(646) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(647) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2016
ตอน วังสะพุง - ตาวตาด จ.เลย 1 แห่ง
(648) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2140
ตอน วังสะพุง - นาหลวง จ.เลย 1 แห่ง
(649) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1328
ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย 1 แห่ง
(650) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม จ.เลย 1 แห่ง
(651) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 1 แห่ง
(652) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(653) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(654) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2157
ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(655) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 221
ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
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(656) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2335
ตอน ภูมซิ รอล - สําโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(657) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(658) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(659) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2076
ตอน หนองฮู - ส้มป่ อยน้อย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(660) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2201
ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงํา จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(661) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2280
ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(662) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2094
ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(663) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(664) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2330
ตอน สร้างค้อ - ห้วยหวด จ.สกลนคร 1 แห่ง
(665) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(666) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 222
ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(667) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 414
ตอน คลองวง - ท่าท้อน จ.สงขลา 1 แห่ง
(668) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4287
ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(669) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(670) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร จ.สงขลา 1 แห่ง
(671) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4085
ตอน ปากนํา้ เทพา - ธารคีรี จ.สงขลา 1 แห่ง
(672) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(673) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา 1 แห่ง
(674) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน ทางเขา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
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(675) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน ทางเขา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(676) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268
ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(677) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน สะพานขา้ มแม่นาํ้ ท่าจีนฝัง่ ตะวันตก - นาโคก ตอน 1 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(678) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน สะพานขา้ มแม่นาํ้ ท่าจีนฝัง่ ตะวันตก - นาโคก ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(679) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน แสมดํา - สะพานขา้ มแม่นาํ้ ท่าจีนฝัง่ ตะวันตก จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(680) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3091
ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 1 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(681) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3091
ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(682) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 317
ตอน เขาแหลม - สระแก้ว จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(683) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน พระปรง - โนนจิก จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(684) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395
ตอน วัฒนานคร - โคคลาน จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(685) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 359
ตอน สระขวัญ - เขามะกา จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(686) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3222
ตอน แก่งคอย - เขาเพิม่ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(687) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2273
ตอน เขาแดง - สวนมะเดือ่ ตอน 1 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(688) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 362
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (จุดตัดแยก) ทล.1 ตอน 1 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(689) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3188
ตอน ท่าเยีย่ ม - ขอนหอม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(690) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากขา้ วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(691) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2089
ตอน มวกเหล็ก - แสลงพัน จ.สระบุรี 1 แห่ง
(692) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค - แยกโรงเรียนสุธวี ทิ ยา จ.สระบุรี 1 แห่ง
(693) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3043
ตอน หนองตาโล่ - สะพานใหม่ จ.สระบุรี 1 แห่ง
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(694) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3048
ตอน ห้วยบง - ท่าลาน จ.สระบุรี 1 แห่ง
(695) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3454
ตอน ชัณสูตร - ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(696) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 309
ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(697) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3303
ตอน บางระจัน - โพทะเล จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(698) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 125
ตอน แจกัน - บ้านสวน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(699) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1327
ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลีย่ ม จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(700) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1318
ตอน ปากนํา้ - ศรีนคร จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(701) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1195
ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน - วังไม้ขอน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(702) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3502
ตอน ดอนไร่ - อ่างเก็บนํา้ กระเสียว จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(703) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 357
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(704) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3032
ตอน ท่าศาล - นางบวช จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(705) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3351
ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ตอน 2 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(706) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(707) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3260
ตอน สองพีน่ อ้ ง - มะขามล ้ม จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(708) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3365
ตอน สามชุก - หนองอีพงั จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(709) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3318
ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล ้ม จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(710) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน เขาศก - พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(711) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4177
ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(712) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
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(713) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4143
ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(714) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4313
ตอน ทางเขา้ วัดมะปริง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(715) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(716) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(717) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4219
ตอน ปลายหลิก - ทับใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(718) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4009
ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(719) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4010
ตอน หนองสวน - คําสน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(720) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(721) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2076
ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(722) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2122
ตอน บักจรัง - มะโน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(723) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2328
ตอน แยกเขา้ ช่องจอม - ปวงตึก ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(724) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2328
ตอน แยกเขา้ ช่องจอม - ปวงตึก ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(725) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2079
ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(726) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2077
ตอน ลําดวน - สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(727) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(728) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 233
ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง
(729) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2230
ตอน บ้านปัก - เฝ้ าไร่ จ.หนองคาย 1 แห่ง
(730) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2267
ตอน โพนพิสยั - โนนต้อง จ.หนองคาย 1 แห่ง
(731) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา จ.หนองคาย 1 แห่ง
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(732) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 จ.หนองคาย 1 แห่ง
(733) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 242
ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 แห่ง
(734) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2097
ตอน นาคําไฮ - หนองแวง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(735) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2420
ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - นากลาง ตอน 1 จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(736) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2146
ตอน หนองบัวลําภู - เขือ่ นอุบลรัตน์ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(737) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(738) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3454
ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(739) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน นาคู - ป่ าโมก จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(740) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3195
ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(741) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3064
ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(742) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2134
ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 2 จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(743) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2393
ตอน คํากุง - หนองกุงทับม้า จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(744) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 216
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดา้ นทิศใต้ ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(745) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 216
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดา้ นทิศใต้ ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(746) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2263
ตอน ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(747) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2022
ตอน นิคม - บ้านดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(748) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(749) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2270
ตอน มีชยั - ลํานํา้ สงคราม ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(750) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
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(751) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(752) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1324
ตอน ทุ่งป่ ากระถิน - พญาแมน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(753) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน นํา้ ปาด - ปากนาย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(754) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1214
ตอน นํา้ อ่าง - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(755) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน บึงหลัก - หนองนํา้ เขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(756) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1243
ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(757) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1163
ตอน ร่วมจิต - นํา้ พร้า ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(758) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(759) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1083
ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(760) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1083
ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(761) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน ห้วยมุ่น - นํา้ ปาด ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(762) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน คลองข่อย - บุ่งกระเซอร์ ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(763) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน คลองข่อย - บุ่งกระเซอร์ ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(764) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3438
ตอน ดินแดง - ไผ่งาม จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(765) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3013
ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(766) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3013
ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(767) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3282
ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(768) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3221
ตอน อุทยั ธานี - ทัพทัน จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(769) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2222
ตอน โขงเจียม - สะพือ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
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(770) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2182
ตอน เดชอุดม - โนนเรียง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(771) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(772) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 231
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(773) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2432
ตอน ทางเขา้ เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(774) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2213
ตอน นาส่วง - นาเยีย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(775) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน บ้านด่าน - ซําหวาย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(776) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2034
ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(777) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน อํานาจเจริญ - ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(778) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2134
ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 3 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(779) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2383
ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่นอ้ ย ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(780) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2049
ตอน ม่วงสามสิบ - พนา จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(781) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 217
ตอน วารินชําราบ - สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(782) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2415
ตอน หนองบ่อ - หนองยอ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(783) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(784) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2337
ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(785) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 204
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครราชสีมา ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(786) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4134
ตอน หลังสวน - ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง
(787) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3277
ตอน ขลุง - มะขาม จ.ตราด 1 แห่ง
(788) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2390
ตอน โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป จ.นครพนม 1 แห่ง
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(789) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(790) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ถํา้ พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(791) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(792) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน 3 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(793) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน กระสัง - ระกา - ลําชี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(794) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(795) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 352
ตอน คลองระพีพฒั น์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(796) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3043
ตอน อุทยั - หนองตาโล่ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(797) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 3 จ.ระนอง 1 แห่ง
(798) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(799) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2400
ตอน หนองหิน - เอราวัณ จ.เลย 1 แห่ง
(800) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(801) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง จ.สตูล 1 แห่ง
(802) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2077
ตอน สุรนิ ทร์ - ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(803) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 360
ตอน ทางเขา้ เมืองชุมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง
(804) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 4 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(805) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(806) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ตาลาด - หนองแวกโสกพระ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(807) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน บ้านวัด - ตาลาด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(808) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(809) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4103
ตอน เบญจม - จังหูน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(810) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน ไดตาล - วังพิกลุ ตอน 3 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(811) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4056
ตอน โคกสุมุ - บา้ นโคก จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(812) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน สะปอม - ปาเสมัส จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(813) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2447
ตอน บุรรี มั ย์ - บ้านพลวง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(814) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3111
ตอน ปทุมธานี - ท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(815) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 3 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(816) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 3 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(817) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(818) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3349
ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล ้อง ตอน 2 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(819) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4269
ตอน ห้วยยอด - คลองมวน ตอน 2 จ.ตรัง 1 แห่ง
(820) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2076
ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(821) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 325
ตอน บางพรม - สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(822) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2348
ตอน นํา้ ซึม - คีรวี งกต จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(823) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 227
ตอน ลําพันชาด - บ้านผาสุก จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(824) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2182
ตอน โนนเรียง - หนองแสง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(825) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ตอน 1 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(826) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ตอน 2 จ.กระบี่ 1 แห่ง
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(827) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4202
ตอน ช่องพลี - หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 1 แห่ง
(828) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4034
ตอน ปากนํา้ กระบี่ - เขาทอง ตอน 1 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(829) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4034
ตอน ปากนํา้ กระบี่ - เขาทอง ตอน 2 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(830) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4034
ตอน ปากนํา้ กระบี่ - เขาทอง ตอน 3 จ.กระบี่ 1 แห่ง
(831) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4204
ตอน ไสไทย - สุสานหอย 75 ล ้านปี และทางหลวงหมายเลข 4203
ตอน อ่าวนํา้ เมา - หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 1 แห่ง
(832) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4037
ตอน เหนือคลอง - สองแพรก จ.กระบี่ 1 แห่ง
(833) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3902
ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(834) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3306
ตอน หนองปรือ - สระกระโจม จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(835) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 228
ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(836) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(837) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน พล - บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(838) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076
ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(839) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1149
ตอน ป่ ากล ้วย - ห้วยนํา้ ริน จ.เชียงราย 1 แห่ง
(840) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1088
ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(841) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105
ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา จ.ตาก 1 แห่ง
(842) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1288
ตอน หนองหลวง - เปิ่ งเคลิง่ จ.ตาก 1 แห่ง
(843) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ท่าควาย - กลางน้อย จ.นครพนม 1 แห่ง
(844) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205
ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(845) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครราชสีมา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(846) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครราชสีมา ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(847) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน วังนํา้ เขียว - ดอนขวาง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(848) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226
ตอน วังหิน - หนองนางดํา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(849) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226
ตอน วังหิน - หนองนางดํา ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(850) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226
ตอน วังหิน - หนองนางดํา ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(851) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226
ตอน วังหิน - หนองนางดํา ตอน 4 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(852) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4238
ตอน ไม้หลา - ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(853) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4161
ตอน สิชล - จอมทอง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(854) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4141
ตอน หน้าทับ - ทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(855) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4273
ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(856) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(857) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 จ.น่าน 1 แห่ง
(858) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1169
ตอน เมืองหลวง - นํา้ ยาว จ.น่าน 1 แห่ง
(859) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ จ.น่าน 1 แห่ง
(860) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(861) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452
ตอน ดงพระราม - ห้วยขือ่ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(862) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079
ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(863) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน ปากพลี - ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
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(864) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(865) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4122
ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(866) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4122
ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 2 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(867) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1310
ตอน ทับยายเชียง - พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(868) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303
ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(869) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(870) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101
ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า จ.แพร่ 1 แห่ง
(871) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026
ตอน ทางเขา้ สนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(872) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4027
ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(873) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402
ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(874) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402
ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(875) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2259
ตอน เสลภูมิ - คําโพนสูง ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(876) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง
(877) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(878) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 4 จ.ระนอง 1 แห่ง
(879) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 5 จ.ระนอง 1 แห่ง
(880) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เสียบญวณ - กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
(881) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(882) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 364
ตอน ทางเลีย่ งเมืองระยอง จ.ระยอง 1 แห่ง

30,000,000 บาท
35,000,000 บาท
20,000,000 บาท
17,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,000,000 บาท
15,000,000 บาท
22,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
24,000,000 บาท
13,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,500,000 บาท
10,500,000 บาท
10,500,000 บาท
30,000,000 บาท
10,500,000 บาท
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(883) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3291
ตอน เจดียห์ กั - หนองหอย ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(884) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3291
ตอน เจดียห์ กั - หนองหอย ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(885) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087
ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(886) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(887) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(888) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2111
ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(889) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2111
ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(890) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241
ตอน ทางเลีย่ งเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(891) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094
ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(892) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองหวะ - พังลา จ.สงขลา 1 แห่ง
(893) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน นาทวี - ลําไพล จ.สงขลา 1 แห่ง
(894) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4312
ตอน ทางเขา้ กําแพง จ.สตูล 1 แห่ง
(895) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1318
ตอน ปากนํา้ - ศรีนคร จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(896) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4246
ตอน เขาวง - หน้าเขา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(897) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4191
ตอน ไชยา - เขาหลัก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(898) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4110
ตอน บางรูป - พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(899) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2375
ตอน บักดอก - พนมดิน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(900) งานฟื้ นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290
ตอน โคกอุดม - คลองทราย จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

10,500,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
19,600,000 บาท
25,000,000 บาท
35,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,500,000 บาท
50,000,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
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2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
กิจกรรมการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 177 รายการ (รวม 177 หน่วย)
(2) งานเพิม่ ประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เขา้ สถานีตรวจสอบนํา้ หนัก
แก่งคอย (ขาเขา้ ) จ.สระบุรี 1 แห่ง
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี - ตาลเดีย่ ว จ.สระบุรี 1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้ พุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 1362 ตอน นิคมดอยเต่า - ท่านํา้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

172,700,000 บาท
172,700,000 บาท
157,700,000 บาท
15,000,000 บาท
192,200,000 บาท
192,200,000 บาท
68,200,000
24,000,000
25,000,000
18,000,000
15,000,000
12,000,000
15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
กิจกรรมการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง

159,000,000 บาท
159,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา - คลองพรวน จ.สงขลา 1 แห่ง

21,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบ
นํา้ หนักแก่งคอย (ขาเขา้ ) จ.สระบุรี 1 แห่ง

21,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบ
นํา้ หนักบางปะอิน (ขาเขา้ ) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

21,000,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยและจุด Check Point
บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน มาบตาพุด - ระยอง จ.ระยอง 1 แห่ง

42,000,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง

54,000,000
117,527,700
117,527,700
39,454,500

(1) ค่าสํารวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบํารุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2563
กิจกรรมการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง

บาท
บาท
บาท
บาท

39,454,500 บาท
78,073,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนํา้ หนักโดยหน่วยเครือ่ งชัง่ นํา้ หนักเคลือ่ นที่
ส่วนกลาง (Spot Check)

17,760,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

20,000,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาแผนแม่บทและการสํารวจออกแบบรายละเอียด
การปรับปรุงสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก เพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรและส่งเสริม
ความปลอดภัยบนทางหลวง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบนํา้ หนัก
ด้วยหน่วยเครือ่ งชัง่ เคลือ่ นที่ (Spot check) เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
การควบคุมนํา้ หนักบนทางหลวงแผ่นดิน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

5,970,000 บาท
9,970,000 บาท
4,000,000 บาท
5,970,000 บาท

7,643,400 บาท
13,640,000 บาท
5,996,600 บาท
7,643,400 บาท
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(5) โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และออกแบบ
รายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพือ่ พัฒนาระบบ
โลจิสติกส์และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) โครงการศึกษาปัญหาการบรรทุกเกินพิกดั กฎหมายและมาตรการ
ควบคุมนํา้ หนักบรรทุกทีเ่ หมาะสม สํานักงานควบคุมนํา้ หนักยานพาหนะ
กรมทางหลวง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

19,700,000 บาท
32,900,000 บาท
13,200,000 บาท
19,700,000 บาท

6,999,800 บาท
12,975,900 บาท
5,976,100 บาท
6,999,800 บาท
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3,812,753,400 บาท
8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งมากที่สุด
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
2. อํานวยการและสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
3. เพิม่ ประสิทธิภาพป้ ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน
4. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบลงทุน

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่

รวม

245.7086

3,506.0747

-

60.9701

3,812.7534

4.8993
240.8093
-

3,126.5310
279.5437
100.0000
-

-

39.5000
21.4701

3,170.9303
520.3530
100.0000
21.4701

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1,507
1,486
1,525
1,525
1,525
เชิงปริมาณ : จุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
( 1,507 )
ที่ได้รบั การแก้ไข
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : จุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
( 100 )
ได้รบั การแก้ไขอย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
( 100 )
ตามแผนงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
( 100 )
ที่ได้รบั
ล้านบาท
3,758.5795 3,812.7534 3,797.4488 3,797.4488 3,797.4488
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,758.5795 3,812.7534 3,797.4488 3,797.4488 3,797.4488
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
230.4040
245.7086
230.4040
230.4040
230.4040
- งบลงทุน
ล ้านบาท
3,464.4504 3,506.0747 3,506.0747 3,506.0747 3,506.0747
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
63.7251
60.9701
60.9701
60.9701
60.9701
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าประกันภัย
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(12) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(13) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(2.1) ค่าเช่ายานพาหนะ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

3,812,753,400 บาท

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

245,708,600
228,587,600
212,627,600
1,945,000
88,810,700
16,900,000
435,300
1,615,000
634,200
188,700
1,000,000
90,303,700
65,000
50,000
450,000
3,000,000
7,230,000
15,960,000
15,960,000

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 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 35 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร (กลุม่ งานถวายความปลอดภัย) กรุงเทพมหานคร 10 คัน
(2) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. จ.พระนครศรีอยุธยา 1 คัน
(3) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. จ.สระบุรี 1 คัน
(4) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. จ.ลพบุรี 1 คัน
(5) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. จ.นครสวรรค์ 1 คัน
(6) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. จ.เพชรบูรณ์ 1 คัน
(7) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ.สิงห์บรุ ี 1 คัน
(8) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม 1 คัน
(9) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม 1 คัน
(10) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. จ.เพชรบุรี 1 คัน
(11) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(12) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จ.ชุมพร 1 คัน
(13) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. จ.สุราษฎร์ธานี 1 คัน
(14) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จ.กาญจนบุรี 1 คัน

3,506,074,700
3,506,074,700
174,365,000
1,129,800
1,129,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,129,800 บาท
120,169,500 บาท
120,169,500 บาท
21,849,000 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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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) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.3 บก.ทล. จ.ฉะเชิงเทรา 1 คัน
(16) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. จ.ฉะเชิงเทรา 1 คัน
(17) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. จ.ชลบุรี 1 คัน
(18) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง 1 คัน
(19) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. จ.จันทบุรี 1 คัน
(20) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจีนบุรี 1 คัน
(21) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. จ.ร้อยเอ็ด 1 คัน
(22) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น 1 คัน
(23) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จ.อุดรธานี 1 คัน
(24) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. จ.เลย 1 คัน
(25) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. จ.สกลนคร 1 คัน
(26) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จ.ตาก 1 คัน
(27) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. จ.ลําปาง 1 คัน
(28) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จ.พิษณุโลก 1 คัน
(29) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. จ.เชียงใหม่ 1 คัน
(30) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. จ.พะเยา 1 คัน
(31) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. จ.แพร่ 1 คัน
(32) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. จ.นครราชสีมา 1 คัน
(33) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. จ.บุรรี มั ย์ 1 คัน
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(34) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. จ.สุรนิ ทร์ 1 คัน
(35) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ.อุบลราชธานี 1 คัน
(36) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. จ.อํานาจเจริญ 1 คัน
(37) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. จ.ชัยภูมิ 1 คัน
(38) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. จ.พังงา 1 คัน
(39) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. จ.ตรัง 1 คัน
(40) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา 1 คัน
(41) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. จ.ปัตตานี 1 คัน
(42) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.1 บก.ทล. จ.สระบุรี 1 คัน
(43) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น 1 คัน
(44) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.5 บก.ทล. จ.ลําปาง 1 คัน
(45) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.6 บก.ทล. จ.อุบลราชธานี 1 คัน
(46) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 48 รายการ (รวม 51 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)
(2) โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือ่ งสํารวจปริมาณจราจร
พร้อมขอ้ มูลความเร็วและขอ้ มูลอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญ ชนิดสังการทางไกล
่
1 โครงการ

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
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
3,748,500 บาท
3,748,500 บาท
3,748,500 บาท
43,850,000 บาท
43,850,000 บาท
33,900,000 บาท
9,950,000 บาท
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2.1.1.5 ครุภณั ฑ์สนาม
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์สนามทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 47 รายการ (รวม 50 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(2) แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครัว ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. จ.สระบุรี 1 หลัง
(3) แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครัว ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. จ.ชลบุรี 1 หลัง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) อาคารทีท่ าํ การสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น 1 หลัง
(3) อาคารทีท่ าํ การสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. จ.สกลนคร 1 หลัง
(4) อาคารทีท่ าํ การสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา 1 หลัง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) งานจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบตั เิ หตุ 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1,147 รายการ (รวม 1,458 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 5
จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(3) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น จ.เชียงราย 1 แห่ง
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99,500,000
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2,983,181,000

บาท
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บาท
บาท
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2,417,181,000 บาท

20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
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(4) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(5) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 2466 ตอน โคกหนองม่วง - สักหลง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(6) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 2133 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(7) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(8) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(9) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 2077 ตอน สุรนิ ทร์ - ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(10) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรรี นิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(11) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(12) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(13) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(14) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 3213 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(15) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 33 ตอน สุพรรณบุรี - นาคู จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(16) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 3282 ตอน ไร่ใหม่ - แยกนิคมทับเสลา จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(17) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 3438 ตอน ดินแดง - ไผ่งามตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(18) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(19) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(20) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากนํา้ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(21) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน - บุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท

25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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(22) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 4047 ตอน ลําปํ า - พัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(23) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สีแ่ ยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ จ.พัทลุง 1 แห่ง
(24) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(25) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน 8 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(26) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน 9 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(27) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 9 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(28) งานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน - หนองนางดํา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(29) งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวง
หมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ ายและเครื่องหมายจราจร
รองรับทางหลวงอาเซียน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 61 รายการ (รวม 76 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 22 รายการ (รวม 25 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ ถึง
เพือ่ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ
(2) โครงการศึกษาเพือ่ กําหนดแนวทางการจัดทําทางขา้ มถนนปลอดภัย 1 โครงการ
กิจกรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
(1) ค่าใช้จ่ายการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล (ด้านวิศวกรรม)
(2) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล (ด้านบังคับใช้กฎหมาย)
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3,804,519,100 บาท
8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ สนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3,804,519,100 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ
ส่งเสริมการส่งออก อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เส้นทางเชื่อมโยงต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 10 เขต ในพื้นที่จงั หวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
27,555,809,900 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
27,555,809,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,804.5191
3,804.5191
-

รวม
3,804.5191
3,804.5191

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
54.665
98.253
33.346
174.349
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 28.214 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
14,664.4646 3,804.5191 4,828.4941 4,258.3321
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14,664.4646 3,804.5191 4,828.4941 4,258.3321
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
14,664.4646 3,804.5191 4,828.4941 4,258.3321
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ สนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สาย อ.หว ้านใหญ่ - อ.ธาตุพนม จ.มุกดาหาร จ.นครพนม 23.831 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ ์
(2.1) สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ ์ 16.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2.2) สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คําชะอี
จ.มุกดาหาร 19.708 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) สายตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเขา้ ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก
จ.ตราด 23.450 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,804,519,100 บาท
3,804,519,100
3,804,519,100
3,804,519,100
3,765,858,300
25,362,000
1,046,838,000
210,000,000
351,485,000
459,991,000
25,362,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
734,662,000 บาท
367,308,000 บาท

1,196,294,000
240,000,000
288,986,000
300,000,000
367,308,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
367,354,000 บาท

1,196,376,000
240,000,000
289,022,000
300,000,000
367,354,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

985,472,000
198,000,000
284,881,000
100,000,000
402,591,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (อ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย 13.088 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สายนครพนม - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 18.853 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 จ.สงขลา
(6.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
จ.สงขลา 4.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
จ.สงขลา 1.396 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายนราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 6.173 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) สายทางเลีย่ งเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
190,556,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
111,580,000 บาท
91,180,000 บาท

295,000,000
68,000,000
100,820,000
91,180,000
35,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,400,000 บาท

168,000,000
59,080,000
58,520,000
20,400,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
246,195,000 บาท

310,195,000 บาท
64,000,000 บาท
246,195,000 บาท
105,577,000 บาท
315,000,000
72,000,000
105,577,000
137,423,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) สาย อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 19.964 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอีย่ น - สตึงบท)
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 จ.สระแก้ว
(10.1) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ.หนองเอีย่ น - สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33
บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 จ.สระแก้ว 10.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10.2) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ.หนองเอีย่ น - สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33
บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 จ.สระแก้ว 14.711 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม 30.481 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 19.260 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

124,959,300 บาท
900,526,000
200,000,000
124,959,300
262,439,000
313,127,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
345,118,400 บาท

186,051,200 บาท
1,007,157,900
207,000,000
186,051,200
285,361,400
328,745,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

159,067,200 บาท
892,872,800
207,000,000
159,067,200
252,980,600
273,825,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
324,627,000 บาท

1,392,800,000
280,000,000
324,627,000
394,626,700
393,546,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
124,881,600 บาท

648,041,800
130,000,000
124,881,600
236,072,400
157,087,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) สะพานขา้ มทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 324
กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกวังสารภี) จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง จ.เชียงราย
(14.1) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ตอน 1
จ.เชียงราย 12.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14.2) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ตอน 2
จ.เชียงราย 11.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14.3) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ตอน 3
จ.เชียงราย 14.019 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ จ.นครพนม
(15.1) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1
จ.นครพนม 14.257 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15.2) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2
จ.นครพนม 12.650 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

90,000,000 บาท
450,000,000
90,000,000
180,000,000
180,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
440,000,000 บาท
150,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
150,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
266,000,000 บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
126,000,000 บาท

630,000,000
126,000,000
252,000,000
252,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) สายทางเลีย่ งเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) จ.หนองคาย
(16.1) สายทางเลีย่ งเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1
จ.หนองคาย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16.2) สายทางเลีย่ งเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2
จ.หนองคาย 11.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16.3) สายทางเลีย่ งเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3
จ.หนองคาย 4.527 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

600,000,000 บาท
320,000,000 บาท
1,600,000,000
320,000,000
640,000,000
640,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,660,800 บาท
38,660,800 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดน

3,134,000,000 บาท
305,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาด
ในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดพะเยา ตาก อุตรดิตถ์
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
305,000,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
305,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมือง
ทัง้ เมืองหลักและเมืองชายแดน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
305.0000
305.0000
-

รวม
305.0000
305.0000

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
5
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท

-

305.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

305.0000
305.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ จ.พะเยา 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สอด - ห้วยบง จ.ตาก 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง จ.ตาก 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่ าขนุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง

305,000,000 บาท
305,000,000
305,000,000
305,000,000
305,000,000
80,000,000
60,000,000
90,000,000
30,000,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพนั ธุ ์
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล ้านนา กลุม่ ชาติพนั ธุ ์ และการบริการ
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
422,000,000 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
422,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

422,000,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวที่มศี กั ยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (กลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล ้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
กลุม่ ท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) กลุม่ ท่องเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ กลุม่ ท่องเที่ยวที่มเี ป้ าหมายเฉพาะ)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
422.0000
422.0000
-

รวม
422.0000
422.0000

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
6
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

422.0000
422.0000
422.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล ้องอ้อ - เมืองงาม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล ้อ - เมืองปาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่ าซาง - กิ่วสะไต จ.เชียงราย 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กําแพงเพชร - แก้วสุวรรณ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางัว่ - ทุ่งสมอ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

422,000,000 บาท
422,000,000
422,000,000
422,000,000
422,000,000
50,000,000
70,000,000
82,000,000
90,000,000
50,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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225,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
8.4.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
8.4.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
225,000,000 บาท
8.4.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
225,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มศี กั ยภาพ ให้มคี ุณค่าและมูลค่าเพิม่
มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
อย่างยัง่ ยืน
2. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งสินค้า OTOP และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
225.0000
50.0000
-

175.0000

-

-

รวม
225.0000
50.0000

175.0000

8.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
6
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

225.0000
225.0000
225.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสําโรง - หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูมิ - ปิ ลอ๊ ก จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่ งแย้ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง

225,000,000 บาท
225,000,000
225,000,000
225,000,000
225,000,000
80,000,000
15,000,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง
305,000,000 บาท
8.4.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ภาคกลางเป็ นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ และกระจายประโยชน์และโอกาส
จากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคอื่น ๆ และลดความเหลือ่ มลํา้ ระหว่างภาค
8.4.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี เพชรบุรี
8.4.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
305,000,000 บาท
8.4.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
305,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เร่งดําเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง
ที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
305.0000
305.0000
-

รวม
305.0000
305.0000

8.4.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
7
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

305.0000
305.0000
305.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3176 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝัง่ ตะวันตก จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสําราญ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้ พุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 1 แห่ง

305,000,000 บาท
305,000,000
305,000,000
305,000,000
305,000,000
25,000,000
100,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

215

28,600,000 บาท
8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
8.4.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ฟื้ นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน
8.4.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดลพบุรี
8.4.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
28,600,000 บาท
8.4.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
28,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ป้ องกันและแก้ไขปัญหานํา้ ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่นาํ้ ท่วมซํา้ ซาก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
28.6000
28.6000
-

รวม
28.6000
28.6000

8.4.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
1
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

28.6000
28.6000
28.6000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม

28,600,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธวี ทิ ยา - ดงจําปา จ.ลพบุรี 1 แห่ง

28,600,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000
28,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
320,000,000 บาท
8.4.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน ให้เป็ นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค
8.4.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
8.4.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
320,000,000 บาท
8.4.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
320,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานทัง้ ทางบก
และทางอากาศ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
320.0000
320.0000
-

รวม
320.0000
320.0000

8.4.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
7
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

320.0000
320.0000
320.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน นราธิวาส - สะปอม จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่ าพ้อ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปัตตานี - ยะลา จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ จ.ยะลา 1 แห่ง

320,000,000 บาท
320,000,000
320,000,000
320,000,000
320,000,000
49,000,000
40,000,000
45,000,000
49,000,000
62,000,000
35,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
8.4.7.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก เพือ่ พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการตลาด
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
8.4.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสระแก้ว
8.4.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
80,000,000 บาท
8.4.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
80,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

80,000,000 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ให้เป็ นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว
และการลงทุน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
80.0000
80.0000
-

รวม
80.0000
80.0000

8.4.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
1
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

80.0000
80.0000
80.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

80,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน จ.สระแก้ว 1 แห่ง

80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม
และอารยธรรม
8.4.8.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม ภาคตะวันออก
8.4.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
8.4.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
215,000,000 บาท
8.4.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
215,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

215,000,000 บาท

8.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ฟื้ นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
2. ฟื้ นฟูและอนุรกั ษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรแี ละสระแก้ว
ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
215.0000
160.0000
-

55.0000

-

-

รวม
215.0000
160.0000

55.0000

8.4.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
3
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

215.0000
215.0000
215.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล ้า - แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน และ
ทางหลวงหมายเลข 3640 ตอน สนามชัยเขต - ห้วยนํา้ ใส จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

215,000,000 บาท
215,000,000
215,000,000
215,000,000
215,000,000
55,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

80,000,000 บาท
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40,000,000 บาท

8.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่
8.4.9.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการสิง่ แวดล ้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของประชาชนทุกกลุม่ วัย และรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
2. เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิง่ แวดล ้อม
8.4.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น
8.4.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
40,000,000 บาท
8.4.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
40.0000
40.0000
-

รวม
40.0000
40.0000

8.4.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

40.0000
40.0000
40.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่

40,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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25,000,000 บาท

8.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.4.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.4.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสกลนคร
8.4.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
25,000,000 บาท
8.4.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
25,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิง่ อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
25.0000
25.0000
-

รวม
25.0000
25.0000

8.4.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
1
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

25.0000
25.0000
25.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ

25,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คําตากล ้า จ.สกลนคร 1 แห่ง

25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศกั ยภาพ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
8.4.11.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือ่ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์
8.4.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดเลย หนองบัวลําภู กาฬสินธุ ์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ
8.4.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
533,400,000 บาท
8.4.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
533,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ

533,400,000 บาท

8.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมโยงภาคกับพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) ให้แล ้วเสร็จตามแผน
2. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค
ให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
533.4000
143.0000
-

390.4000

-

-

รวม
533.4000
143.0000

390.4000

8.4.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
18
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด

ร้อยละ

-

100

-

-

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

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
533.4000
ล้านบาท
533.4000
ล ้านบาท
ล ้านบาท
533.4000
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท
-

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

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศกั ยภาพภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง จ.เลย 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ จ.เลย 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 3 จ.เลย 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นาจาน - นํา้ แคม จ.เลย 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลําภู - เขือ่ นอุบลรัตน์ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(11) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(12) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(13) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(14) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คําใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(15) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คําใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 2 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(16) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(17) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(18) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง

533,400,000 บาท
533,400,000
533,400,000
533,400,000
533,400,000
30,000,000
35,000,000
25,000,000
25,000,000
30,000,000
48,000,000
20,000,000
10,000,000
56,400,000
36,000,000
25,000,000
30,000,000
20,000,000
25,000,000
25,000,000
18,000,000
35,000,000
40,000,000

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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8.4.12 โครงการที่ 12 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
8.4.12.1 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนให้มคี วามสมบูรณ์
3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8.4.12.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดหนองคาย บุรรี มั ย์
8.4.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
130,000,000 บาท
8.4.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
130,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

130,000,000 บาท

8.4.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
130.0000
130.0000
-

รวม
130.0000
130.0000

8.4.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
3
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

130.0000
130.0000
130.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง - ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

130,000,000 บาท
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

232

8.4.13 โครงการที่ 13 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
425,000,000 บาท
8.4.13.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของภาค
ให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยัง่ ยืน
8.4.13.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสงขลา กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และภูเก็ต
8.4.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
425,000,000 บาท
8.4.13.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
425,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่กบั แหล่งท่องเที่ยวเดิม
2. พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสําราญให้เป็ นท่าเรือหลัก พัฒนาท่าเรือ
แวะพัก และท่าเรือมารีน่า

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
425.0000
380.0000
45.0000

-

-

รวม
425.0000
380.0000
45.0000

8.4.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
9
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

425.0000
425.0000
425.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากนํา้ กระบี่ - เขาทอง จ.กระบี่ 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวนํา้ เมา - หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด จ.ตรัง 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 แห่ง

425,000,000 บาท
425,000,000
425,000,000
425,000,000
425,000,000
43,000,000
50,000,000
30,000,000
45,000,000
50,000,000
30,000,000
40,000,000
90,000,000
47,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.14 โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
8.4.14.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ รองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและเชื่อมโยงการค้าโลก
8.4.14.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.4.14.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
80,000,000 บาท
8.4.14.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
80,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

80,000,000 บาท

8.4.14.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
แปรรูปยาง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
80.0000
80.0000
-

รวม
80.0000
80.0000

8.4.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
2
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

80.0000
80.0000
80.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก

80,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งใหญ่ - บางรูป จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จําปา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
35,000,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
65,673,056,000 บาท
12,649,499,400 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ กําหนดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่มมี าตรฐานสูง เสริมสร้างสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจที่ยงั ่ ยืน
ของประเทศในอนาคต รวมถึงเป็ นระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักในการสนับสนุนนโยบายกระจายความเจริญ
ไปสู่ภมู ภิ าค และการพัฒนาเมืองหลัก
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
125,712,000,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
125,712,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
12,649.4994
12,649.4994
-

รวม
12,649.4994
12,649.4994

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
6.005
124.075
115.434
63.5000
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 21.972 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
79,799.0371 12,649.4994 16,576.1963 16,687.2672
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
79,799.0371 12,649.4994 16,576.1963 16,687.2672
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
79,764.0371 12,649.4994 16,576.1963 16,687.2672
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
35.0000
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 7.332 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 4.870 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.433 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,649,499,400 บาท
12,649,499,400
12,649,499,400
12,649,499,400
12,558,934,600

บาท
บาท
บาท
บาท

313,836,400 บาท
2,745,576,300
295,000,000
564,149,000
163,861,400
313,836,400
1,408,729,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
692,955,200 บาท

2,009,140,100
296,946,400
554,420,000
189,232,300
692,955,200
275,586,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
399,595,100 บาท

2,358,055,800
353,000,000
620,062,000
235,021,900
399,595,100
750,376,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

238

(4) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 4 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.991 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 6 จ.พระนครศรีอยุธยา 10.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 7 จ.สระบุรี 3.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 8 จ.สระบุรี 1.198 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

218,354,100 บาท
3,000,193,000
482,000,000
681,343,000
586,887,700
218,354,100
1,031,608,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
316,215,700 บาท

2,125,047,100
494,790,400
559,581,000
391,964,600
316,215,700
362,495,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
335,010,700 บาท

2,159,510,800
636,898,400
433,650,000
753,951,700
335,010,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
135,784,900 บาท

1,509,585,400
650,652,200
402,871,000
320,277,300
135,784,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,707,100 บาท

1,050,773,100
348,908,900
265,232,000
417,925,100
18,707,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 9 จ.สระบุรี 1.275 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 10 จ.สระบุรี 1.250 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 11 จ.สระบุรี 1.252 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 12 จ.สระบุรี 1.325 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 13 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

199,070,500 บาท
933,727,100
140,988,600
250,118,000
343,550,000
199,070,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
86,879,200 บาท

883,840,300
198,576,100
265,152,000
333,233,000
86,879,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
92,640,000 บาท

831,299,100
164,694,900
249,390,000
324,574,200
92,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
17,500,000 บาท

871,793,100
251,769,000
268,538,000
333,986,100
17,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,000,000 บาท

1,040,600,100
411,105,900
312,180,000
313,314,200
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 14 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 15 จ.สระบุรี 4.785 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 16 จ.สระบุรี 1.165 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 17 จ.สระบุรี 1.078 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 18 จ.สระบุรี 1.972 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

180,648,800 บาท
1,999,348,900
532,547,000
581,010,000
705,143,100
180,648,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
544,045,100 บาท

1,320,773,700
227,946,400
401,590,000
147,192,200
544,045,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
376,183,400 บาท

960,000,100
202,241,600
278,289,000
103,286,100
376,183,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
272,077,000 บาท

945,058,700
188,586,400
275,653,000
164,229,400
272,077,000
44,512,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
668,600,000 บาท

1,860,812,600
286,651,200
474,422,000
146,972,200
668,600,000
284,167,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 19 จ.สระบุรี 2.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 20 จ.สระบุรี 5.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 21 จ.สระบุรี 3.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 22 จ.นครราชสีมา 12.347 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

632,556,600 บาท
2,284,233,100
300,622,400
489,868,000
132,018,200
632,556,600
729,167,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
96,833,300 บาท

2,007,369,400
347,000,000
619,727,000
365,966,600
96,833,300
577,842,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
476,960,900 บาท

3,213,992,100
277,570,500
532,991,000
175,155,300
476,960,900
1,751,314,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
683,172,800 บาท

1,447,900,000
217,185,000
409,425,000
138,117,200
683,172,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(23) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 23 จ.นครราชสีมา 8.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 24 จ.นครราชสีมา 8.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(25) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 25 จ.สระบุรี 7.475 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(26) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 27 จ.สระบุรี 1.620 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 28 จ.สระบุรี 1.620 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

441,759,900 บาท
2,077,169,500
459,372,700
492,256,000
235,355,800
441,759,900
448,425,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
188,579,700 บาท

1,365,041,700
332,069,300
372,139,000
472,253,700
188,579,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
24,626,000 บาท

1,580,552,100
575,810,400
474,166,000
505,949,700
24,626,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
175,190,000 บาท

1,666,230,200
565,602,100
501,869,000
423,569,100
175,190,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
142,602,300 บาท

1,385,840,000
511,693,300
364,000,000
367,544,400
142,602,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 29 จ.สระบุรี 1.620 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(29) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 31 จ.สระบุรี 1.770 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(30) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 32 จ.สระบุรี 1.770 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(31) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 33 จ.สระบุรี 1.350 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 34 จ.สระบุรี 1.770 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

192,179,200 บาท
1,483,485,100
529,160,300
445,046,000
317,099,600
192,179,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
381,876,100 บาท

1,472,592,100
413,805,400
441,778,000
235,132,600
381,876,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
280,050,600 บาท

1,454,615,100
456,537,800
373,464,000
344,562,700
280,050,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
442,046,400 บาท

1,390,214,100
319,827,800
417,065,000
211,274,900
442,046,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
294,640,500 บาท

2,270,893,900
669,131,100
493,760,000
680,758,900
294,640,500
132,603,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

244

(33) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 36 จ.นครราชสีมา 10.800 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(34) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 37 จ.นครราชสีมา 9.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(35) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 38 จ.นครราชสีมา 11.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(36) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 39 จ.นครราชสีมา 13.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที่ 40 จ.นครราชสีมา 7.143 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

308,589,200 บาท
1,325,103,100
354,765,500
397,530,000
264,218,400
308,589,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
331,378,600 บาท

1,452,225,000
315,000,000
505,048,000
300,798,400
331,378,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
337,365,600 บาท

1,419,500,100
274,362,800
492,877,000
314,894,700
337,365,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
663,891,000 บาท

1,851,004,000
348,294,500
416,590,000
207,820,200
663,891,000
214,408,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
770,927,800 บาท

1,994,000,000
301,000,000
716,519,000
205,553,200
770,927,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 1
จ.นนทบุรี 0.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(39) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2
จ.นนทบุรี 3.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(40) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3
จ.นนทบุรี 4.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(41) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4
จ.นนทบุรี 4.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

- 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
บาท
- บาท

1,544,850,100
233,455,600
450,214,000
162,410,500
450,213,500
248,556,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
304,574,000 บาท

1,522,870,000
269,544,400
304,574,000
485,414,900
463,336,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,701,860,100
255,740,000
526,030,000
244,656,400
526,029,500
149,404,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(42) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5
จ.นครปฐม 4.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6
จ.นครปฐม 5.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7
จ.นครปฐม 2.375 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(45) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8
จ.นครปฐม 4.125 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
1,470,899,000
537,253,500
458,000,000
262,699,700
212,945,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,687,653,100
629,656,300
529,000,000
497,290,400
31,706,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,609,902,100
242,839,100
480,000,000
141,981,600
482,970,600
262,110,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,420,862,100
214,104,600
427,000,000
115,783,700
439,175,600
224,798,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

247

(46) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9
จ.นครปฐม 1.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(47) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10
จ.นครปฐม 5.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(48) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11
จ.นครปฐม 2.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(49) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12
จ.นครปฐม 5.767 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
1,750,000,100
263,765,600
496,000,000
264,000,000
525,000,000
201,234,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,721,780,100
258,742,300
516,534,000
267,822,000
516,534,000
162,147,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,684,477,100
252,671,600
397,724,000
300,007,600
477,268,500
256,805,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,911,113,100
287,533,600
507,263,000
198,848,600
609,167,300
308,300,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(50) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13
จ.นครปฐม 1.733 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(51) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14
จ.นครปฐม 4.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15
จ.นครปฐม 5.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(53) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16
จ.นครปฐม จ.ราชบุรี 5.450 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
1,727,078,100
259,430,800
495,901,400
249,514,200
518,123,400
204,108,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,235,730,100
529,345,400
446,000,000
177,414,800
82,969,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,535,307,100
431,472,900
460,593,000
151,998,400
460,592,100
30,650,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,628,235,100
245,335,700
503,273,000
32,242,100
388,037,400
459,346,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(54) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17
จ.ราชบุรี 3.750 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(55) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี 5.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(56) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19
จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(57) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20
จ.กาญจนบุรี 3.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
1,836,526,100
276,111,600
520,350,000
10,900,000
520,349,100
508,815,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,289,728,000
421,889,700
304,519,000
10,665,800
365,423,000
187,230,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,314,935,100
398,128,600
372,565,000
45,810,700
372,565,000
125,865,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,211,444,100
433,866,200
438,000,000
233,263,800
106,314,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(58) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21
จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22
จ.กาญจนบุรี 5.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(60) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23
จ.กาญจนบุรี 4.410 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(61) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24
จ.นครปฐม 3.828 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

239,643,500 บาท
1,231,041,100
185,118,400
499,000,000
231,563,400
239,643,500
75,715,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
234,865,800 บาท

1,331,420,100
400,297,700
479,000,000
51,487,700
234,865,800
165,768,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
42,521,600 บาท

1,453,162,100
640,748,500
526,000,000
243,892,000
42,521,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,590,700,100
267,251,400
573,000,000
488,549,200
261,899,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(62) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25
จ.นครปฐม 4.856 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
(2) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่ - บ้านโป่ ง - กาญจนบุรี

- บาท
1,755,529,100
519,835,900
635,000,000
523,897,400
76,795,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
90,564,800 บาท
39,992,400 บาท
50,572,400 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศในการรองรับให้ประเทศเป็ นศูนย์กลางการค้า
การท่องเที่ยวระหว่างภูมภิ าค
8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เส้นทางโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
21,546,350,600 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
21,546,350,600 บาท
- เงินงบประมาณ

3,784,291,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,784.2914
3,784.2914
-

รวม
3,784.2914
3,784.2914

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
128.440
19.555
99.908
65.832
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 106.438 )
แห่ง
1
เชิงปริมาณ : สะพานที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
(-)
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
11,064.4700 3,784.2914 4,437.5892 2,260.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
11,064.4700 3,784.2914 4,437.5892 2,260.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
11,064.4700 3,784.2914 4,437.5892 2,260.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
(1) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีด่ นิ ในเขตการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) จ.บึงกาฬ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สะพานขา้ มแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11
กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน จ.น่าน 19.555 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(3.1) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 9.489 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3.2) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 9.850 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,784,291,400 บาท
3,784,291,400
3,784,291,400
3,784,291,400
150,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

150,000,000 บาท
3,577,841,000 บาท
164,950,000 บาท
849,950,000
170,000,000
226,000,000
289,000,000
164,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
267,113,000 บาท

628,500,000
126,000,000
235,387,000
267,113,000

บาท
บาท
บาท
บาท
134,763,000 บาท
31,346,000 บาท

330,090,000
78,600,000
150,000,000
31,346,000
70,144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
49,850,000 บาท

337,650,000
80,400,000
150,000,000
49,850,000
57,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3.3) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี 9.513 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายทางเลีย่ งเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี
(4.1) สายทางเลีย่ งเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง่ ตอน 1 จ.ปัตตานี 2.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4.2) สายทางเลีย่ งเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง่ ตอน 2 จ.ปัตตานี 2.150 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4.3) สายทางเลีย่ งเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง่ ตอน 3 จ.ปัตตานี 2.950 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4.4) สายทางเลีย่ งเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง่ ตอน 4 จ.ปัตตานี 3.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

53,567,000 บาท
432,380,000
94,000,000
200,000,000
53,567,000
84,813,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
739,743,000 บาท
149,120,000 บาท

380,220,000
78,000,000
149,120,000
153,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
142,376,000 บาท

366,140,000
80,000,000
142,376,000
143,764,000

บาท
บาท
บาท
บาท
165,669,000 บาท

382,259,000
80,000,000
165,669,000
136,590,000

บาท
บาท
บาท
บาท
145,030,000 บาท

338,736,200
78,000,000
145,030,000
115,706,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.5) สายทางเลีย่ งเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง่ ตอน 5 จ.ปัตตานี 3.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน - บ.ด่านพัฒนา
จ.สุรนิ ทร์ 17.761 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมีย่ ง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
(6.1) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมีย่ ง ตอน 1
จ.เชียงใหม่ 11.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6.2) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมีย่ ง ตอน 2
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 10.800 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี จ.ยะลา
(7.1) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1
จ.ยะลา 9.415 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

137,548,000 บาท
384,578,000
78,000,000
137,548,000
169,030,000

บาท
บาท
บาท
บาท
196,800,000 บาท

725,153,400
148,000,000
196,800,000
380,353,400

บาท
บาท
บาท
บาท
517,462,000 บาท
229,987,000 บาท

756,668,600
152,000,000
229,987,000
374,681,600

บาท
บาท
บาท
บาท
287,475,000 บาท

767,000,000
154,000,000
287,475,000
325,525,000

บาท
บาท
บาท
บาท
442,410,000 บาท
213,504,000 บาท

392,922,000
89,000,000
213,504,000
90,418,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7.2) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2
จ.ยะลา 8.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) สาย อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง จ.เลย 19.668 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่ งนํา้ ร้อน) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา
บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม จ.จันทบุรี 9.331 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวไิ ล - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ จ.น่าน 13.751 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายทางเลีย่ งเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
ตอน บ.พรุ - ทางเขา้ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 7.182 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

228,906,000 บาท
393,970,000
89,000,000
228,906,000
76,064,000

บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

80,000,000 บาท
400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
110,000,000 บาท

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

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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(13) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) จ.บึงกาฬ
(13.1) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) ตอน 1
งานถนนฝัง่ ไทย จ.บึงกาฬ 9.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13.2) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) ตอน 2
งานถนนฝัง่ ไทย และด่านพรมแดนฝัง่ ไทย จ.บึงกาฬ 2.683 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13.3) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) ตอน 3
งานสะพานขา้ มแม่นาํ้ โขงฝัง่ ไทย (รวมงานปรับปรุงสีแ่ ยกทางหลวง
หมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาควบคุมงาน ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) จ.บึงกาฬ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

510,600,000 บาท
176,000,000 บาท
880,000,000
176,000,000
352,000,000
352,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
177,200,000 บาท

886,000,000
177,200,000
354,400,000
354,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

157,400,000 บาท
787,000,000
157,400,000
314,800,000
314,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
41,050,400 บาท
41,050,400 บาท
15,400,000 บาท
15,400,000 บาท

77,000,000
15,400,000
30,800,000
30,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
1,702,500,000 บาท
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงผิวจราจรที่มคี วามเสียหาย ปรับปรุงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล ้องกับปริมาณจราจร
และปรับปรุงป้ ายจราจรให้มองเห็นได้ชดั เจน
8.5.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ดําเนินการบนโครงข่ายทางหลวง ซึ่งเป็ นโครงข่ายหลักในการเดินทางและการขนส่งสินค้าของประชาชน
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)
7,000,000,000 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
7,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,702.5000
1,702.5000
-

รวม
1,702.5000
1,702.5000

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
179
76
21
เชิงปริมาณ : จํานวนทางแยกที่ได้รบั การปรับปรุง
( 153 )
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : การปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 86 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
4,711.8490 1,702.5000
585.6510
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,711.8490 1,702.5000
585.6510
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
4,711.8490 1,702.5000
585.6510
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี จ.ลําปาง 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา และ
สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี จ.ลําปาง 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหวด - แม่กา จ.ลําปาง 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น จ.เชียงราย 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน จ.เชียงราย 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น และ
สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่ งเกลือ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตาน้
ํ ๋ อย - ทุ่งงิ้ว จ.เชียงราย 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ตาํ ๋ - บ้านใหม่ และ
สายทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกคําใต้ - บ้านปิ น จ.พะเยา 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย, สายทางหลวง
หมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย และสายทางหลวงหมายเลข 240
ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ตอน 1 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ตอน 2 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - บุ่งนํา้ เต้า ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ - วังสําราญ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้ พอง - นํา้ อ้อม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข ้ ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข ้ ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
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(27) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลําพังชู - ห้วยลําเตา และ
สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก และสายทางหลวง
หมายเลข 2063 ตอน บรบือ - โคกสี จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย และสายทางหลวง
หมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา - บ้านด่าน จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังนํา้ เขียว - ดอนขวาง และสายทางหลวง
หมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดงจําปา - แยก รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน ลพบุรี - แยกวัดสนามชัย จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค - แยกโรงเรียนสุธวี ทิ ยา
และสายทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว จ.สระบุรี 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้ วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค
และสายทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน จ.สระบุรี 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ ตื้น ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ ตื้น ตอน 2 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางนํา้ หนองแขม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรรณบุรี 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพีน่ อ้ ง ตอน 2 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่ าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ตอน 1 จ.นครนายก 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ตอน 2 จ.นครนายก 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพฒั น์ ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
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(59) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 4 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก และสายทางหลวง
หมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 จ.ตรัง 1 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(67) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ จ.พังงา 1 แห่ง
(68) สายทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พังงา - ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง
(69) สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 4 จ.พังงา 1 แห่ง
(70) สายทางหลวงหมายเลข 4063 ตอน ปารามีแต - โกตาบารู จ.ยะลา 1 แห่ง
(71) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(72) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(73) สายทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(74) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(75) สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บ้านวัด - ประทาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(76) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ ยกโชคชัย - หนองมัน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
5,157,262,800 บาท
8.5.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มคี วามสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการบูรณะโครงข่ายถนน
ในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและบริการระหว่างภาคให้คงอยู่ในสภาพที่ดแี ละได้มาตรฐาน
8.5.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
8.5.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)
36,397,180,200 บาท
8.5.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
36,397,180,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
2. บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5,157.2628
1,663.7673
3,493.4955
-

รวม
5,157.2628
1,663.7673
3,493.4955

8.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
556.132
20.000
64.519
239.538
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่บูรณะแล ้วเสร็จแล ้วเสร็จ
( 556.132 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : บูรณะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
ล้านบาท
25,252.4668 5,157.2628 3,457.4506 2,530.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25,252.4668 5,157.2628 3,457.4506 2,530.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
25,252.4668 5,157.2628 3,457.4506 2,530.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
(1) สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) จ.ชุมพร 34.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บิง)
จ.นครราชสีมา 16.219 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 14.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอนสะพานแม่รดิ - บ.แม่สุรนิ (เป็ นตอน ๆ)
จ.แม่ฮ่องสอน 20.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สายขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็ นตอน ๆ) จ.ขอนแก่น 24.042 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

5,157,262,800 บาท
5,157,262,800
5,157,262,800
5,157,262,800
1,649,378,500
1,649,378,500
133,828,000
738,556,100
156,000,000
133,828,000
448,728,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
138,911,000 บาท

697,277,000
140,000,000
138,911,000
418,366,000

บาท
บาท
บาท
บาท
42,839,500 บาท

163,196,000
60,000,000
42,839,500
60,356,500

บาท
บาท
บาท
บาท
68,800,000 บาท

104,800,000 บาท
36,000,000 บาท
68,800,000 บาท
130,000,000 บาท
650,000,000
130,000,000
260,000,000
260,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) สาย อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็ นตอน ๆ)
จ.นครศรีธรรมราช 27.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายพัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพอ้
จ.พัทลุง 15.059 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็ นตอน ๆ) จ.เชียงราย 23.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็ นตอน ๆ)
จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี 30.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็ นตอน ๆ) จ.พัทลุง 32.437 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอน ๆ) จ.เชียงราย
(11.1) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอน ๆ) ตอน 1
จ.เชียงราย 35.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

164,000,000 บาท
820,000,000
164,000,000
328,000,000
328,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
105,000,000 บาท

525,000,000
105,000,000
210,000,000
210,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
146,000,000 บาท

730,000,000
146,000,000
292,000,000
292,000,000

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
360,000,000 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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(11.2) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอน ๆ) ตอน 2
จ.เชียงราย 48.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
900,000,000
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
180,000,000
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
360,000,000
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
360,000,000
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง - สองแพรก จ.กระบี่ 1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดียส์ ามองค์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ ยกสมเด็จ - คําพอก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(9) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(10) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(11) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(12) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(13) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(14) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(15) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(16) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(17) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(18) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(19) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(20) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หนองปรือ - เนินโมก จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(21) ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สํานักตะแบก จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(22) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางนํา้ หนองแขม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(23) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสําราญ - คําปิ ง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(24) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นํา้ อ้อม - หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(25) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(26) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 2 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(27) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(28) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่ งเกลือ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(29) ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บา้ นดอน จ.เชียงราย 1 แห่ง

180,000,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,493,495,500 บาท
3,493,495,500 บาท
101,560,000
25,000,000
10,500,000
24,000,000
25,000,000
23,000,000
28,500,000
22,000,000
22,000,000
15,000,000
25,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
21,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
18,000,000
18,000,000
20,000,000
13,500,000
25,000,000
25,000,000
27,000,000
24,719,000
24,937,000
25,000,000
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
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(30) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่รดิ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(31) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(32) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน ห้วยไซ - สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(33) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่นาํ้ ตราด จ.ตราด 1 แห่ง
(34) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก จ.ตาก 1 แห่ง
(35) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง จ.ตาก 1 แห่ง
(36) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลําลูกบัว จ.นครปฐม 1 แห่ง
(37) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กุรคุ ุ - นครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
(38) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(39) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(40) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ ยกปักธงชัย - สีแ่ ยกโชคชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(41) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถํา้ พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(42) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(43) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(44) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้ า - ไดตาล ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(45) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้ า - ไดตาล ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(46) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(47) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(48) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน ปูตะ๊ - นราธิวาส จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(49) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(50) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่ า - สะพานพญาวัด จ.น่าน 1 แห่ง
(51) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ ยกช้างเผือก - ปัว จ.น่าน 1 แห่ง
(52) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(53) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลําปลายมาศ - หนองม้า จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(54) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(55) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธู ปะเตมีย ์ - ต่างระดับคลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(56) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(57) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(58) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ ยกกบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(59) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ ยกกบินทร์บรุ ี - วังนํา้ เขียว จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(60) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(61) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสัน้ - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(62) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนาํ้ พระอินทร์ - หนองแค จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(63) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ จ.พังงา 1 แห่ง
(64) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(65) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด จ.พัทลุง 1 แห่ง
(66) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(67) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กกไม้แดง - บ้านป่ า จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
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(68) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(69) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพัง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(70) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(71) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - บุ่งนํา้ เต้า จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(72) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํา้ เขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง
(73) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(74) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(75) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบือ - ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(76) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปี ปทุม - พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(77) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(78) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก จ.ยโสธร 1 แห่ง
(79) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง
(80) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง
(81) ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ จ.ยะลา 1 แห่ง
(82) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(83) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(84) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(85) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่ าเตียน จ.ระยอง 1 แห่ง
(86) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(87) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(88) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้ พุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(89) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(90) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสําโรง - หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(91) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(92) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(93) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี จ.ลําปาง 1 แห่ง
(94) ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว จ.ลําปาง 1 แห่ง
(95) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่ าขาม จ.ลําปาง 1 แห่ง
(96) ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สันติสุข - วังเหนือ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(97) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(98) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่ าฝ้ าย - ห้วยไซ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(99) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง
(100) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(101) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พังโคน - เดือ่ ศรีคนั ไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(102) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(103) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(104) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชยั - คลองหวะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(105) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
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(106) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(107) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพิชยั ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(108) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพิชยั ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(109) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว
ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(110) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว
ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(111) ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(112) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง
(113) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้ วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(114) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(115) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(116) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(117) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(118) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(119) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(120) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(121) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลํานํา้ ชี - บ้านพม่า จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(122) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นํา้ สวย - สะพานมิตรภาพทีห่ นองคาย
(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย 1 แห่ง
(123) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย จ.หนองคาย 1 แห่ง
(124) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(125) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(126) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(127) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(128) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนํา้ เขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(129) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(130) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ - การุง้ จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(131) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(132) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชําราบ - สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(133) ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(134) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(135) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้ มีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(136) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(137) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(138) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่ นลําปาว - หนองผ้าอ้อม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(139) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่ งเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(140) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน จ.ชัยนาท 1 แห่ง
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(141) ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(142) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว ้า - วังไผ่ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(143) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานคลองเปรม สะพานขา้ มแม่นาํ้ เจ้าพระยาปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(144) ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ทางแยกต่างระดับวังน้อย - ลําตาเสา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(145) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพัง - เขาวัง - สระพระ - ห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(146) ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(147) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้ มแม่นาํ้ ท่าจีนฝัง่ ตะวันตก - นาโคก
ตอน 1 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(148) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้ มแม่นาํ้ ท่าจีนฝัง่ ตะวันตก - นาโคก
ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(149) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(150) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 2 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(151) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(152) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่ าเตียน ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
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14,388,800
14,388,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1,117,016,800 บาท
8.5.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ลดปัญหาการจราจรและลดอุบตั ิเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ เพิม่ ความสะดวกในการคมนาคม
ทัง้ ทางถนนและทางรถไฟ ลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจากการลดระยะเวลาล่าช้าจากปัญหาจุดตัด รวมทัง้ เป็ นการ
สนับสนุนการขนส่งทางรางของรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง
8.5.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟทัว่ ประเทศ
8.5.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
6,941,020,100 บาท
8.5.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
6,941,020,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,117.0168
1,117.0168
-

รวม
1,117.0168
1,117.0168

8.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
6
4
5
5
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล ้วเสร็จ
(6)
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
3,347.5333 1,117.0168 1,596.4700
880.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,347.5333 1,117.0168 1,596.4700
880.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
3,347.5333 1,117.0168 1,596.4700
880.0000
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายทางเลีย่ งเมืองบ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) สายทางเลีย่ งเมืองสุรนิ ทร์ (ด้านตะวันตก) จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) สายทางเข้าเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) สายมะขามสูง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สายป่ าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,117,016,800 บาท
1,117,016,800
1,117,016,800
1,117,016,800
1,092,048,000
122,880,000
302,880,000
70,000,000
110,000,000
122,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
108,104,000 บาท

208,860,000
42,000,000
58,756,000
108,104,000

บาท
บาท
บาท
บาท
76,984,900 บาท

169,980,000
40,000,000
52,995,100
76,984,900

บาท
บาท
บาท
บาท
140,543,300 บาท

246,543,300
52,000,000
54,000,000
140,543,300

บาท
บาท
บาท
บาท
46,397,800 บาท

214,790,000
50,000,000
51,344,600
46,397,800
67,047,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,150,000 บาท

186,774,000
44,000,000
40,150,000
102,624,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สายดอยติ - ลําพูน จ.ลําพูน 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายเขือ่ นเพชร - บางกุฬา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายทางเลีย่ งเมืองห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลีย่ งเมืองโพธาราม) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง)
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายท่าเรือ - กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางเทศบาล
เมืองกาญจนบุร)ี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายขอนหอม - บ้านเหนือ (ทางเขา้ เมืองแก่งคอย) จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

67,326,000 บาท
520,378,000
106,000,000
67,326,000
347,052,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,865,000 บาท

159,489,000
40,000,000
22,865,000
96,624,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,797,000 บาท

173,919,400
44,000,000
26,797,000
103,122,400

บาท
บาท
บาท
บาท
106,000,000 บาท

530,000,000
106,000,000
212,000,000
212,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
76,000,000 บาท

380,000,000
76,000,000
152,000,000
152,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
112,000,000 บาท

560,000,000
112,000,000
224,000,000
224,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

273

(14) สายทางเข้าหาดทรายใหญ่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานขา้ มจุดตัดทางรถไฟ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
24,968,800 บาท
24,968,800 บาท
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8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
28,825,306,200 บาท
8.5.6.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดขี ้นึ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิม่ สูงขึ้น
ลดอุบตั ิเหตุเนื่องจากการชนแบบประสานงา แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดอุบตั ิเหตุบริเวณทางร่วมทางแยก
บนทางหลวงในพื้นที่ กทม. ปริมณฑลและเมืองหลัก เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ ณ จุดพื้นที่
การส่งสินค้าเข้า - ออก ที่สาํ คัญของประเทศ สนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภมู ภิ าค รวมทัง้ พัฒนาส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนน
8.5.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทางหลวงแผ่นดินทัว่ ประเทศ
8.5.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
160,096,091,100 บาท
8.5.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
157,213,812,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
2,882,278,800 บาท
8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ การก่อสร้างทางหลวง
2. ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
3. ก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
4. แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
5. เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
6. ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
28,643.3970
3,202.2705
13,228.9461
2,878.1513
3,193.9030
4,448.8631
1,691.2630

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
181.9092
181.9092
-

รวม
28,825.3062
3,202.2705
13,410.8553
2,878.1513
3,193.9030
4,448.8631
1,691.2630

8.5.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
346.861
500.505
584.570
791.509
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 178.010 )
แห่ง
17
21
8
12
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล ้วเสร็จ
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
73,297.4946 29,900.9462 34,847.0765 22,050.5738
72,129.2446 28,825.3062 34,208.6877 22,050.5738
72,032.2031 28,643.3970 34,037.6193 21,994.3238
97.0415
181.9092
171.0684
56.2500
1,168.2500
1,075.6400
638.3888
1,168.2500
1,075.6400
638.3888
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าที่ดนิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพือ่ การก่อสร้างทางหลวง
(1) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวงทัว่ ประเทศ สํานักจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
(2) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่
(3) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 2 จ.แพร่
(4) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 3 จ.สกลนคร
(5) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 4 จ.ตาก
(6) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก
(7) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 6 จ.เพชรบูรณ์
(8) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 10 จ.นครราชสีมา
(9) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 11 จ.ลพบุรี
(10) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 12 จ.สุพรรณบุรี
(11) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพมหานคร
(12) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 14 จ.ชลบุรี
(13) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 15 จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(14) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดนิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 16 จ.นครศรีธรรมราช

28,825,306,200 บาท
1,075,640,000 บาท
28,643,397,000 บาท
1,075,640,000 บาท
28,643,397,000 บาท
1,075,640,000 บาท
28,643,397,000 บาท
1,075,640,000 บาท
3,202,270,500 บาท
3,202,270,500 บาท
1,782,274,000 บาท
48,000,000 บาท
72,975,000 บาท
171,320,000 บาท
15,000,000 บาท
720,000 บาท
10,130,000 บาท
605,514,900 บาท
1,500,000 บาท
7,029,800 บาท
18,843,300 บาท
30,000 บาท
4,000,000 บาท
38,990,500 บาท
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(15) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีด่ นิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 17 จ.กระบี่
(16) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีด่ นิ
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที่ 18 จ.สงขลา
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1.300 กม.
(2) สายทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลีย่ งเมืองลําปาง จ.ลําปาง 2.150 กม.
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 1.317 กม.
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว จ.น่าน 10.000 กม.
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ จ.เชียงใหม่ 2.300 กม.
(6) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ - วังสะพุง จ.เลย 3.900 กม.
(7) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน จ.เลย 6.471 กม.
(8) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 5.250 กม.
(9) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี จ.ร้อยเอ็ด 2.100 กม.
(10) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่ งเมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 4.279 กม.
(11) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ จ.กาฬสินธุ ์ 2.500 กม.
(12) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลํานารายณ์ - ช่องสําราญ
จ.ลพบุรี 4.000 กม.
(13) สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี 7.700 กม.
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 2.500 กม.
(15) สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 4.262 กม.
(16) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี จ.สุราษฎร์ธานี 2.050 กม.
(17) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี จ.สงขลา 2.900 กม.
(18) สายทางเลีย่ งเมืองเชียงราย จ.เชียงราย 21.039 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
1,790,970,000
ปี 2558 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
870,704,000
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
454,882,000
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
456,312,000
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
9,072,000

323,762,600 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

102,180,400
25,099,062,500
12,903,039,900
50,000,000
95,000,000
80,000,000
125,000,000
50,000,000
140,000,000
226,000,000
84,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000

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

140,000,000
140,000,000
120,000,000
120,000,000
90,000,000
120,000,000
9,072,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) สาย อ.ตะกัว่ ป่ า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย จ.พังงา 28.030 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 จ.นครราชสีมา
(20.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068
(ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 290)
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068
จ.นครราชสีมา 9.111 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(21) สายทางเลีย่ งเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
(21.1) สายทางเลีย่ งเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 7.690 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(21.2) สายทางเลีย่ งเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 8.644 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

25,203,000 บาท
794,200,000
215,755,000
373,224,000
180,018,000
25,203,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
390,349,000 บาท

362,260,000 บาท
1,394,800,000
280,000,000
324,414,000
428,126,000
362,260,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,089,000 บาท
991,400,000
152,119,000
333,668,000
477,524,000
28,089,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
204,573,000 บาท
81,812,000 บาท

288,751,000
73,000,000
133,939,000
81,812,000

บาท
บาท
บาท
บาท
122,761,000 บาท

328,240,000
83,000,000
122,479,000
122,761,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง จ.นครราชสีมา จ.บุรีรมั ย์
(22.1) สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรมั ย์ 15.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22.2) สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 2 จ.บุรีรมั ย์ 14.665 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) สาย อ.ตระการพืชผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 29.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) สายถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) จ.ร้อยเอ็ด 13.250 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(25) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205
(ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) จ.นครราชสีมา
(25.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205
(ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 1 จ.นครราชสีมา 8.962 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

379,815,000 บาท
164,815,000 บาท
534,600,000
534,600,000
108,000,000
261,785,000
164,815,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
215,000,000 บาท

533,000,000
108,000,000
210,000,000
215,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
216,424,500 บาท

987,300,000
148,500,000
325,953,000
216,424,500
296,422,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
96,356,000 บาท

289,700,000
92,000,000
101,344,000
96,356,000

บาท
บาท
บาท
บาท

495,755,100 บาท

285,123,000 บาท
1,405,820,000
229,500,000
446,075,000
285,123,000
445,122,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(25.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205
(ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 จ.นครราชสีมา 14.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(26) สายกาฬสินธุ ์ - ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ ์ จ.ร้อยเอ็ด 15.405 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง จ.น่าน 8.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(28) สาย อ.ตะกัว่ ป่ า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว
จ.พังงา 10.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(29) สายบุรีรมั ย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสีเ่ หลีย่ ม - บ.โคกสีพฒั นา
จ.บุรีรมั ย์ 16.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(30) สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 10.569 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

174,632,100 บาท
1,400,999,000
229,500,000
443,758,000
174,632,100
553,108,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
137,368,000 บาท

538,699,000
108,000,000
293,331,000
137,368,000

บาท
บาท
บาท
บาท
35,511,000 บาท

188,000,000
45,000,000
107,489,000
35,511,000

บาท
บาท
บาท
บาท
94,783,000 บาท

371,700,000
81,000,000
195,917,000
94,783,000

บาท
บาท
บาท
บาท
77,010,000 บาท

302,000,000
60,800,000
164,190,000
77,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,596,000 บาท

363,296,000
92,000,000
232,700,000
38,596,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) สายอุบลราชธานี - อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 7.750 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี
(32.1) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม ตอน 1
จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี 21.530 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32.2) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 21.812 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(33) สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่นาํ้ สายบุรี)
จ.ยะลา 10.850 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(34) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
(34.1) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 6.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(34.2) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 5.800 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

82,486,000 บาท
248,000,000
70,000,000
95,514,000
82,486,000

บาท
บาท
บาท
บาท
374,347,300 บาท
264,127,000 บาท

582,635,000
117,000,000
201,508,000
264,127,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,220,300 บาท

600,775,000
121,608,000
206,816,000
110,220,300
162,130,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,888,000 บาท

245,520,000
50,000,000
119,632,000
75,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท
169,891,000 บาท
63,299,000 บาท

299,862,000
81,000,000
155,563,000
63,299,000

บาท
บาท
บาท
บาท
52,888,000 บาท

286,169,000
77,400,000
155,881,000
52,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(34.3) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี 6.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(35) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน บ.ศรีวลิ ยั - บ.ทุ่งรวงทอง
จ.กําแพงเพชร 16.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
จ.สุราษฎร์ธานี 15.531 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) จ.นครราชสีมา
(37.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226
(ด้านทิศใต้) ตอน 1 จ.นครราชสีมา 8.677 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(37.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226
(ด้านทิศใต้) ตอน 2 จ.นครราชสีมา 8.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

53,704,000 บาท
283,412,000
75,600,000
154,108,000
53,704,000

บาท
บาท
บาท
บาท
173,793,100 บาท

567,562,300
114,000,000
173,793,100
279,769,200

บาท
บาท
บาท
บาท
135,791,800 บาท

700,980,000
160,000,000
135,791,800
405,188,200

บาท
บาท
บาท
บาท
530,601,100 บาท

177,197,000 บาท
946,050,000
190,000,000
177,197,000
313,636,400
265,216,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

175,561,900 บาท
946,779,500
190,000,000
175,561,900
268,254,000
312,963,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(37.3) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226
(ด้านทิศใต้) ตอน 3 จ.นครราชสีมา 2.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(38) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์
(38.1) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์ 14.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(38.2) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
ตอน 2 จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์ 13.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(39) สาย อ.สีดา - อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 18.140 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) สาย อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั - อ.เกษตรวิสยั
ตอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 15.685 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

177,842,200 บาท
1,386,127,500
280,000,000
177,842,200
428,439,600
499,845,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
436,156,800 บาท
268,508,800 บาท

996,957,300
200,000,000
268,508,800
528,448,500

บาท
บาท
บาท
บาท
167,648,000 บาท

1,294,714,000
260,000,000
167,648,000
400,184,400
466,881,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
216,490,800 บาท

578,245,000
116,000,000
216,490,800
245,754,200

บาท
บาท
บาท
บาท
178,333,200 บาท

796,296,000
160,000,000
178,333,200
457,962,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) สาย อ.ตะกัว่ ป่ า - อ.ท้ายเหมือง
ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก จ.พังงา 20.362 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) สาย อ.ปะคํา - อ.นางรอง จ.บุรีรมั ย์ 26.625 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด จ.นครราชสีมา 28.746 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(44) สายแยกวังสีสูบ - ทางแยกเข้าอําเภอท่าปลา
ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ 4.279 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(45) สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 21.752 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(46) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง
ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง จ.น่าน 8.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

172,845,300 บาท
744,422,200
150,000,000
172,845,300
421,576,900

บาท
บาท
บาท
บาท
65,440,700 บาท

476,383,000
96,000,000
65,440,700
314,942,300

บาท
บาท
บาท
บาท
220,758,700 บาท

1,193,331,000
240,000,000
220,758,700
338,110,800
394,461,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
66,668,000 บาท

112,668,000 บาท
46,000,000 บาท
66,668,000 บาท
151,328,400 บาท
736,912,000
148,000,000
151,328,400
228,791,600
208,792,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
142,530,000 บาท

282,600,000
60,000,000
142,530,000
80,070,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(47) สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู จ.ยะลา 7.617 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) สายบุรรี มั ย์ - สุรนิ ทร์ ตอน บุรรี มั ย์ - อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 29.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ
ตอน บ.ป่ าคลอก - บ.พารา จ.ภูเก็ต 8.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) สายบุรรี มั ย์ - อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 6.150 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) สาย อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ต่นื (เป็ นตอน ๆ)
จ.เชียงใหม่ 53.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(52) สายศรีสะเกษ - อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 19.375 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา
ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม จ.ชลบุรี 33.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

98,732,000 บาท
265,620,000
54,000,000
98,732,000
112,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท
203,443,900 บาท

596,420,600
120,000,000
203,443,900
272,976,700

บาท
บาท
บาท
บาท
163,858,600 บาท

384,161,500
80,000,000
163,858,600
140,302,900

บาท
บาท
บาท
บาท
69,547,700 บาท

159,494,000
40,000,000
69,547,700
49,946,300

บาท
บาท
บาท
บาท
82,398,000 บาท

118,398,000 บาท
36,000,000 บาท
82,398,000 บาท
163,231,200 บาท
518,335,800
106,000,000
163,231,200
249,104,600

บาท
บาท
บาท
บาท
193,662,700 บาท

597,962,000
120,000,000
193,662,700
284,299,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(54) สาย อ.โพนพิสยั - บึงกาฬ ตอน ต.หอคํา - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 16.926 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(55) สาย อ.เด่นชัย - ลําปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
จ.แพร่ 14.637 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(56) สายร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 21.257 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(57) สายสตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลงั จ.สตูล 8.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(58) สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน จ.น่าน 18.827 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(59) สาย บ.วัด - อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 25.207 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(60) สายเชียงใหม่ - บ.โป่ ง จ.เชียงใหม่ 14.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
150,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
52,000,000 บาท

260,000,000
52,000,000
104,000,000
104,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
150,000,000 บาท

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

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
120,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(61) สาย อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 13.795 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(62) สาย อ.ตะกัว่ ป่ า - บ.บางสัก จ.พังงา 7.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(63) สายทางเลีย่ งเมืองลพบุรีดา้ นใต้ จ.ลพบุรี
(63.1) สายทางเลีย่ งเมืองลพบุรีดา้ นใต้ ตอน 1 จ.ลพบุรี 6.550 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(63.2) สายทางเลีย่ งเมืองลพบุรีดา้ นใต้ ตอน 2 จ.ลพบุรี 7.952 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(64) สาย ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ
จ.ชุมพร 6.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(65) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) จ.นครราชสีมา 12.507 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
70,000,000 บาท

350,000,000
70,000,000
140,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
320,000,000 บาท
150,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
170,000,000 บาท

850,000,000
170,000,000
340,000,000
340,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,000,000 บาท

300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
272,000,000 บาท

1,360,000,000
272,000,000
544,000,000
544,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(66) สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก
ตอน อ.ทับคลอ้ - อ.สากเหล็ก จ.พิจติ ร 30.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(67) สายสุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก
ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 23.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(68) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) จ.นครราชสีมา
(68.1) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 จ.นครราชสีมา 8.118 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(68.2) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 จ.นครราชสีมา 4.061 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(69) สาย อ.สามโคก - อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 8.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(70) สายกําแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ
จ.ตาก จ.สุโขทัย 19.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

286,000,000 บาท
1,430,000,000
286,000,000
572,000,000
572,000,000

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
340,000,000 บาท
160,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
170,000,000 บาท

850,000,000
170,000,000
340,000,000
340,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(71) สายตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรัง 21.131 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(72) สายยโสธร - อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ ปลีก จ.ยโสธร จ.อํานาจเจริญ
(72.1) สายยโสธร - อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ ปลีก ตอน 1
จ.ยโสธร 16.350 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(72.2) สายยโสธร - อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ ปลีก ตอน 2
จ.อํานาจเจริญ 16.443 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(73) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
จ.กําแพงเพชร 9.150 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(74) สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา 18.510 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(75) สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง จ.ตรัง 6.881 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

212,000,000 บาท
1,060,000,000
212,000,000
424,000,000
424,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
264,000,000 บาท
130,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
134,000,000 บาท

670,000,000
134,000,000
268,000,000
268,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(76) สาย อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 16.672 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(77) สายโนนศรีคูณ - หนองผะองค์ จ.บุรีรมั ย์ 12.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(78) สาย บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ จ.ปราจีนบุรี 10.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(79) สาย อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชําผักแพว - ต.ชะอม
จ.สระบุรี 11.610 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(80) สายบุรีรมั ย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย จ.บุรีรมั ย์ 14.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(81) สายถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก)
ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22
จ.อุดรธานี 7.162 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(82) สาย บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 7.055 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
96,000,000 บาท

480,000,000
96,000,000
192,000,000
192,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

88,000,000 บาท
440,000,000
88,000,000
176,000,000
176,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
54,000,000 บาท

270,000,000
54,000,000
108,000,000
108,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(83) สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา จ.บุรีรมั ย์ 14.016 กม.
96,000,000 บาท
วงเงินทัง้ สิ้น
480,000,000 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
96,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
192,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
192,000,000 บาท
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
2,878,151,300 บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
125,000,000 บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่ งเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง
90,000,000 บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
60,000,000 บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน นํา้ ตกวังก้านเหลือง - ลํานารายณ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
35,000,000 บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
22,000,000 บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
40,000,000 บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
61,500,000 บาท
62,500,000 บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
35,000,000 บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 111 ตอน ทางเลีย่ งเมืองพิจติ ร จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุง๋ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(12) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41
กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) ทางแยกต่างระดับปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

39,000,000 บาท
30,000,000 บาท
77,664,000 บาท
968,540,000
341,362,000
124,076,000
425,438,000
77,664,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
84,547,000 บาท

1,048,132,000
270,000,000
243,585,000
450,000,000
84,547,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
114,800,000 บาท

434,800,000
90,000,000
180,000,000
114,800,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลีย่ งเมืองสุราษฎร์ธานี
กับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุง้ ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4287 (แยกควนลัง) จ.สงขลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1
กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จ.ลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1
หนองแค - สระบุรี (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2
ที่ กม.43 - 44 (ขาเข้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

97,600,000 บาท
247,600,000
50,000,000
100,000,000
97,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
178,900,000 บาท

448,900,000
90,000,000
180,000,000
178,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท

173,100,000 บาท
551,400,000
110,400,000
220,800,000
173,100,000
47,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,266,000 บาท

139,600,000
28,000,000
79,334,000
12,266,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
119,000,000 บาท

336,000,000
70,000,000
127,000,000
119,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41
กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.34 (ขาออก)
(พร้อมทางขนาน) จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวง
หมายเลข 23 (แยกดงอู่ผ้ งึ ) (พร้อมทางคู่ขนาน) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสีแ่ ยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ
จ.ชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ซ่อมสะพานข้ามแม่นาํ้ เจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(25) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1
ที่ กม.90 + 000, กม.104 + 200 (ขาเข้า) จ.สระบุรี 2 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

122,081,100 บาท
616,267,000
140,000,000
122,081,100
354,185,900

บาท
บาท
บาท
บาท
129,787,500 บาท

399,500,000
80,000,000
129,787,500
189,712,500

บาท
บาท
บาท
บาท
143,657,100 บาท

798,655,400
160,000,000
143,657,100
474,998,300
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
58,332,900 บาท

175,400,000
40,000,000
58,332,900
77,067,100

บาท
บาท
บาท
บาท
54,760,000 บาท

146,494,000
30,000,000
54,760,000
61,734,000

บาท
บาท
บาท
บาท
41,655,700 บาท

214,561,000
56,000,000
41,655,700
116,905,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(26) ทางแยกต่างระดับวังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3
กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) จ.จันทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1
กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) จ.ลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362
กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีดา้ นตะวันตก
(แยกเลีย่ งเมืองเสาไห้) จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41
กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4
กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

100,000,000 บาท
500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
76,000,000 บาท

380,000,000
76,000,000
152,000,000
152,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
270,000,000 บาท

1,350,000,000
270,000,000
540,000,000
540,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
116,000,000 บาท

580,000,000
116,000,000
232,000,000
232,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(32) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลังแสงทหาร
(ขาเข้าและขาออก) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(33) สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ
(ขาเข้าและออก) จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(34) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่
(ขาเข้าและขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
(1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3
(สุขมุ วิท) จ.สมุทรปราการ 3.050 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน)
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

56,000,000 บาท
280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
72,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
56,000,000 บาท

280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,193,903,000 บาท
119,893,000 บาท

379,800,000
94,000,000
145,907,000
119,893,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
107,360,000 บาท

305,800,000
96,000,000
102,440,000
107,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร
(3.1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 3.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3.2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร 4.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3.3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 จ.สมุทรสาคร 4.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม จ.นครปฐม 21.575 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) สายสมุทรสาคร - ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 6.937 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

606,058,200 บาท
186,364,800 บาท
707,500,000
142,000,000
200,950,000
186,364,800
178,185,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
221,208,400 บาท

798,555,000
160,000,000
199,170,000
221,208,400
218,176,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
198,485,000 บาท

794,043,000
160,000,000
199,077,000
198,485,000
236,481,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
186,822,800 บาท

975,745,000
196,000,000
186,822,800
592,922,200

บาท
บาท
บาท
บาท
26,306,900 บาท

150,099,000
60,000,000
26,306,900
63,792,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) พัฒนาคูนาํ้ ริมถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
(6.1) พัฒนาคูนาํ้ ริมถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6.2) พัฒนาคูนาํ ้ ริมถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6.3) พัฒนาคูนาํ ้ ริมถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 3 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
(7.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี 11.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.759 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

224,074,700 บาท
97,415,800 บาท
677,325,000
136,000,000
97,415,800
443,909,200

บาท
บาท
บาท
บาท
85,614,900 บาท

597,679,900
120,000,000
85,614,900
392,065,000

บาท
บาท
บาท
บาท
41,044,000 บาท

314,246,700
84,000,000
41,044,000
189,202,700

บาท
บาท
บาท
บาท
304,128,700 บาท

189,051,800 บาท
1,172,081,700
246,000,000
189,051,800
385,652,700
351,377,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

115,076,900 บาท
1,265,406,500
254,000,000
115,076,900
358,531,800
537,797,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
(8.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี 11.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.759 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 10.409 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
(10.1) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง ตอน 1 จ.นนทบุรี 5.712 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

238,564,300 บาท
143,100,900 บาท
1,174,452,400
246,000,000
143,100,900
399,313,800
386,037,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
95,463,400 บาท

1,090,220,000
254,000,000
95,463,400
481,666,700
259,089,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,694,400 บาท

1,700,000,000
340,000,000
75,694,400
481,666,700
802,638,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
280,000,000 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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(10.2) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง ตอน 2 จ.ปทุมธานี 5.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
(11.1) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง ตอน 1 จ.นนทบุรี 5.712 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11.2) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง ตอน 2 จ.ปทุมธานี 5.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพีเ่ ลี้ยง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 13.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
280,000,000 บาท

140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) สาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม 4.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ช่วงพระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร 6.586 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 305
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) สะพานขา้ มแม่นาํ้ นครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
(1) สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25.909 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน อ.ขุนหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 จ.ศรีสะเกษ 31.799 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
105,000,000 บาท

525,000,000
105,000,000
210,000,000
210,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,432,705,300 บาท
25,952,000 บาท

977,050,000
196,000,000
313,898,000
441,200,000
25,952,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
230,421,000 บาท

1,394,149,000
280,000,000
422,884,000
460,844,000
230,421,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) สายชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน จ.ระนอง 17.750 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน อ.ปราสาท - อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์
(4.1) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน อ.ปราสาท - บ.กระเทียม จ.สุรนิ ทร์ 26.443 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4.2) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน บ.กระเทียม - อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 25.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี
(5.1) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 14.977 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

60,022,800 บาท
847,380,000
170,000,000
177,190,000
50,095,000
60,022,800
390,072,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
391,846,000 บาท
180,978,000 บาท

1,094,995,000
220,000,000
332,060,000
361,957,000
180,978,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
210,868,000 บาท

1,154,833,000
232,000,000
350,228,000
361,737,000
210,868,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
383,199,000 บาท
188,317,000 บาท

628,760,000
126,000,000
202,135,000
188,317,000
112,308,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5.2) 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.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊ าะ จ.ลําปาง 14.345 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 - อุบลราชธานี (บ.นํา้ เกลี้ยง)
จ.ศรีสะเกษ 12.815 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม จ.กระบี่
(8.1) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
จ.กระบี่ 10.061 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8.2) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
จ.กระบี่ 11.320 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

194,882,000 บาท
628,997,600
126,000,000
202,259,000
194,882,000
105,856,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
119,353,000 บาท

674,032,000
135,000,000
337,500,000
119,353,000
82,179,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,647,000 บาท

278,020,000
70,000,000
146,373,000
61,647,000

บาท
บาท
บาท
บาท
181,104,000 บาท
78,795,000 บาท

309,000,000
72,000,000
158,205,000
78,795,000

บาท
บาท
บาท
บาท
102,309,000 บาท

331,000,000
81,000,000
147,691,000
102,309,000

บาท
บาท
บาท
บาท

303

(9) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน จ.สกลนคร
(9.1) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 1 จ.สกลนคร 23.430 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9.2) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 2 จ.สกลนคร
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก 16.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
(10.1) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด พร้อมจุดพักรถบรรทุก
และสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก 25.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10.2) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
พร้อมจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก 33.088 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

421,797,000 บาท
215,116,800 บาท
987,302,100
476,957,500
510,344,600
79,088,000
121,405,000
215,116,800
94,734,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
206,680,200 บาท

954,248,200
460,989,500
493,258,700
75,986,000
117,795,000
206,680,200
92,797,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
386,647,400 บาท
182,778,600 บาท

960,724,300
464,118,000
496,606,300
80,638,000
110,299,000
182,778,600
122,890,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
203,868,800 บาท

1,094,118,100
528,559,500
565,558,600
89,943,000
127,505,000
203,868,800
144,241,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) สายสกลนคร - นครพนม จ.สกลนคร จ.นครพนม
(11.1) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร 17.906 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11.2) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ.นครพนม
พร้อมจุดพักรถบรรทุก 25.398 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลมุ - บ.ซับตะแบก
จ.เพชรบูรณ์ 9.420 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายหนองบัวลําภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสําราญ
จ.หนองบัวลําภู 19.844 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ 14.590 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

302,287,900 บาท
147,629,000 บาท
827,776,800
399,892,200
427,884,600
86,841,000
77,674,000
147,629,000
115,740,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
154,658,900 บาท

867,033,200
418,856,600
448,176,600
90,976,000
111,341,000
154,658,900
91,200,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
116,806,400 บาท

290,999,800
92,000,000
116,806,400
82,193,400

บาท
บาท
บาท
บาท
185,924,400 บาท

889,120,800
180,000,000
185,924,400
251,917,600
271,278,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
187,903,600 บาท

598,166,800
120,000,000
187,903,600
290,263,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยนํา้ อุ่น
จ.แพร่ จ.น่าน 16.150 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) สายลํานํา้ พาน - บ.หลุบ จ.กาฬสินธุ ์ 7.867 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว ้า - ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 14.935 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) สายสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 24.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ จ.สุราษฎร์ธานี
(19.1) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 1
จ.สุราษฎร์ธานี 8.159 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19.2) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 2
จ.สุราษฎร์ธานี 9.860 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

99,969,200 บาท
1,093,900,000
220,000,000
99,969,200
309,938,300
463,992,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
187,824,600 บาท

597,950,000
120,000,000
187,824,600
290,125,400

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
210,000,000 บาท

1,050,000,000
210,000,000
420,000,000
420,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
320,000,000 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
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(19.3) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 3
จ.สุราษฎร์ธานี 7.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19.4) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 4
จ.สุราษฎร์ธานี 0.861 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(20.1) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
จ.นครสวรรค์ 12.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20.2) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
จ.นครสวรรค์ 25.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
(1) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
จ.เชียงราย 19.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

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
430,000,000 บาท
200,000,000 บาท

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

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
1,691,263,000 บาท
119,146,000 บาท

1,088,088,000
280,000,000
165,814,000
311,056,000
119,146,000
212,072,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแหลม - อ.วังนํา้ เย็น
จ.สระแก้ว 16.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(3.1) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
จ.เชียงราย 16.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3.2) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
จ.เชียงราย 13.190 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) จ.ชุมพร 28.820 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่ งนํา้ ร้อน - อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 21.150 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) สายนราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ
จ.นราธิวาส 9.139 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

320,660,000 บาท
808,400,000
162,000,000
325,740,000
320,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
406,401,000 บาท
156,389,000 บาท

646,359,000
144,000,000
245,970,000
156,389,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
250,012,000 บาท

680,817,000
144,000,000
209,470,000
250,012,000
77,335,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
60,270,000 บาท

365,400,000
90,000,000
215,130,000
60,270,000

บาท
บาท
บาท
บาท
167,739,000 บาท

1,144,882,000
230,000,000
167,739,000
747,143,000

บาท
บาท
บาท
บาท
97,047,000 บาท

355,080,000
74,000,000
97,047,000
184,033,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม จ.จันทบุรี จ.สระแก้ว
(7.1) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1
จ.จันทบุรี 16.650 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7.2) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2
จ.สระแก้ว 6.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) สาย ต.บ้านหวา้ - อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(8.1) สาย ต.บ้านหวา้ - อ.ภาชี ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.523 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8.2) สาย ต.บ้านหวา้ - อ.ภาชี ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.514 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ
(1.1) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 420
กับทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกตาปาน)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 304
กับทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวงหมายเลข 3076
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

280,000,000 บาท
180,000,000 บาท
900,000,000
180,000,000
360,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
100,000,000 บาท

500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
240,000,000 บาท
100,000,000 บาท

500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
210,584,200 บาท
210,584,200 บาท
7,200,000 บาท
1,800,000 บาท

9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
1,800,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
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(1.3) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4
กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.4) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224
กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 38.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
ตามแนวชายฝัง่ ทะเลภาคใต้ดา้ นตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4
สาย อ.กะเปอร์ - อ.สุขสําราญ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

1,800,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
1,800,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
60,679,400 บาท
76,657,900 บาท
15,978,500 บาท
60,679,400 บาท
27,493,900 บาท
34,676,700 บาท
7,182,800 บาท
27,493,900 บาท

18,827,400 บาท
23,821,700 บาท
4,994,300 บาท
18,827,400 บาท

25,352,800 บาท
31,747,100 บาท
6,394,300 บาท
25,352,800 บาท

24,630,700 บาท
31,023,600 บาท
6,392,900 บาท
24,630,700 บาท
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(7) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลีย่ งเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าสํารวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่นาํ้ โขง
แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่ งเมืองน่าน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่ งเมืองร้องกวาง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
ตามแนวชายฝัง่ ทะเลภาคใต้ดา้ นตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4
ช่วง บ.กําพวน - บ.หินลาด
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,800,000 บาท
29,000,000 บาท
5,800,000 บาท
23,200,000 บาท

7,200,000 บาท
36,000,000 บาท
7,200,000 บาท
28,800,000 บาท
6,200,000 บาท
31,000,000 บาท
6,200,000 บาท
24,800,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
2,600,000 บาท
13,000,000 บาท
2,600,000 บาท
10,400,000 บาท

5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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(14) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 37 สายเลีย่ งเมืองชะอํา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
1.1.1.5 ค่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษา
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
(1) ค่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษาที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ
(1.1) ค่าว่าจ้างผูต้ รวจสอบจากภายนอก
โครงการเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างบริษทั วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
โครงการเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน่
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
(2) การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวง

11,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
115,322,000
115,322,000
115,322,000
16,157,800
16,157,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

135,900 บาท
135,900 บาท
2,119,600
1,059,800
1,059,800
250,000
250,000
135,900
423,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,021,900 บาท

272,920,600
131,845,700
141,074,900
40,000,000
40,000,000
16,021,900
45,053,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
181,909,200 บาท
181,909,200 บาท
8,000,000 บาท
1,689,200 บาท
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(3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บา้ นหนองเอี่ยน - สตึงบท จ.สระแก้ว
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก (ระยะดําเนินการ) จ.พิษณุโลก
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 118
สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดีย ์ จ.เชียงใหม่
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
โครงการทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี จ.กาฬสินธุ ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (ระยะที่ 2)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,850,000 บาท
9,500,000
2,850,000
3,800,000
2,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,750,000 บาท

12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,600,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,150,000 บาท

10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,987,000 บาท

14,965,300
4,490,300
5,987,000
4,488,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,387,000 บาท

13,460,200
4,040,300
5,387,000
4,032,900

บาท
บาท
บาท
บาท

313

(9) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ระยะที่ 3)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางเชื่อมผืนป่ ามรดกโลก
บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ระยะที่ 3)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางหลวงแนวใหม่
เลีย่ งเมืองเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1207 (ระยะที่ 2)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด (ระยะที่ 2)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ทางหลวงหมายเลข 103
อ.ร้องกวาง - อ.งาว
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางเลีย่ งเมืองอํานาจเจริญ
(ด้านทิศตะวันตก)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

5,187,000 บาท
12,967,600
3,890,300
5,187,000
3,890,300

บาท
บาท
บาท
บาท
4,987,000 บาท

12,463,600
3,740,300
4,987,000
3,736,300

บาท
บาท
บาท
บาท

4,387,000 บาท
10,960,300
3,290,300
4,387,000
3,283,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,387,000 บาท

10,965,200
3,290,300
4,387,000
3,287,900

บาท
บาท
บาท
บาท
3,156,600 บาท

10,817,000 บาท
7,660,400 บาท
3,156,600 บาท
3,160,400 บาท
11,170,800 บาท
8,010,400 บาท
3,160,400 บาท
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(15) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม โครงการทางเลีย่ งเมืองสกลนคร
(ด้านทิศตะวันออก)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทางหลวงหมายเลข 3646
อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท)
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 จ.สระแก้ว
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทางหลวงหมายเลข 319
ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทางหลวงหมายเลข 348
อ.ปะคํา - อ.นางรอง จ.บุรีรมั ย์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม สะพานข้ามทางรถไฟ
บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายห้วยชินสีห ์ - พญาไม้) จ.ราชบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,831,000 บาท
9,791,400 บาท
6,960,400 บาท
2,831,000 บาท

2,550,000 บาท
8,500,000
2,550,000
3,400,000
2,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,700,000 บาท
9,000,000
2,700,000
3,600,000
2,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,850,000 บาท

9,500,000
2,850,000
3,800,000
2,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,650,000 บาท

9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
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(21) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม สะพานข้ามทางรถไฟ
บนทางหลวงหมายเลข 3470 สายภาชี - ท่าเรือ (กม.14 + 490)
จ.พระนครศรีอยุธยา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองบางละมุง บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132 + 430 จ.ชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(23) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทางหลวงหมายเลข 211
อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(25) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการก่อสร้างทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โครงการต่อขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี และปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่ นเกลา้ - นครชัยศรี กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
2,550,000 บาท
8,500,000
2,550,000
3,400,000
2,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,900,000 บาท

13,000,000
3,900,000
5,200,000
3,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,150,000 บาท

10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

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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(27) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 101
ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 จ.น่าน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 4
สายชุมพร - ระนอง จ.ชุมพร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ตาก - แม่สอด จ.ตาก
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา จ.ชลบุรี (ระยะดําเนินการ)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี (ระยะที่ 2) จ.กาฬสินธุ ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก จ.พิษณุโลก (ระยะดําเนินการ)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,600,000 บาท
12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,000,000 บาท

10,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,600,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,300,000 บาท

11,000,000
3,300,000
4,400,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,450,000 บาท

11,500,000
3,450,000
4,600,000
3,450,000

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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(33) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 118
สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดีย ์ (ระยะที่ 2) จ.เชียงราย
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(34) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 - จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 226 จ.นครราชสีมา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(35) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62 + 886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์) แยกเขา้ อุทมุ พรพิสยั ที่ กม.75 + 971 จ.ศรีสะเกษ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(36) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 1021 อ.เทิง - ดอกคําใต้ (ตอน 2) จ.พะเยา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(37) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 4006
ราชกรูด - หลังสวน จ.ระนอง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(38) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล ้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,750,000 บาท
12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
10,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,150,000 บาท
10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,200,000 บาท

14,000,000
4,200,000
5,600,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,350,000 บาท

10,500,000 บาท
7,350,000 บาท
3,150,000 บาท

8,000,000 บาท
25,000,000 บาท
8,000,000 บาท
17,000,000 บาท
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(39) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองเลย จ.เลย
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) การประเมินผลการพัฒนาทางหลวงเพือ่ การวางแผนบูรณาการ
ระบบคมนาคมขนส่งตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) โครงการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานแผนพัฒนาทางหลวง
กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

8,000,000 บาท
25,000,000 บาท
8,000,000 บาท
17,000,000 บาท
8,000,000 บาท
25,000,000 บาท
8,000,000 บาท
17,000,000 บาท
5,200,000 บาท
13,000,000 บาท
5,200,000 บาท
7,800,000 บาท
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8,836,898,000 บาท
8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
8.5.7.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิม่ สูงขึ้น อันจะอํานวยความสะดวก
ปลอดภัย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและช่วยลดอุบตั ิเหตุในการเดินทางให้แก่ผูใ้ ช้เส้นทางหลักและเส้นทางสายสําคัญ
2. เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนผูใ้ ช้เส้นทางและประชาชนผูอ้ าศัยอยู่บริเวณ
สองข้างทาง
3. เพือ่ แก้ไขปัญหาโครงข่ายทางหลวงที่เกิดปัญหา ก่อนที่โครงการใหญ่จะสามารถเข้าดําเนินการได้
4. เพือ่ แก้ไขและยกระดับมาตรฐานทางหลวง
5. เพือ่ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา้ บนทางหลวง
8.5.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โครงข่ายทางหลวงทัว่ ประเทศ
8.5.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
17,029,522,000 บาท
8.5.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
17,029,522,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
2. ยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายนํา้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
8,836.8980
1,564.4000
5,710.4980
1,562.0000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
8,836.8980
1,564.4000
5,710.4980
1,562.0000

8.5.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล ้วเสร็จ
639
364
( 259 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
8,192.6240 8,836.8980
ล้านบาท
8,192.6240 8,836.8980
ล ้านบาท
ล ้านบาท
8,192.6240 8,836.8980
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท
-

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

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่รดิ - ห้วยงู จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด จ.เชียงราย 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บา้ นเวียง จ.แพร่ 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวชิ า - กวนบุ่น จ.สกลนคร 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองคาย - หนองบัว จ.หนองคาย 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย จ.ตาก 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา จ.กําแพงเพชร 2 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1114 ตอน สันติบนั เทิง - บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1296 ตอน ท่างาม - โป่ งแค จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นํา้ ปาด - นาไพร และ
สายทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนห้วยมุ่น - นํา้ ปาด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากนํา้ - นํา้ ร้อน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ดงขุย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นํา้ อ้อม จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกลุ - ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดข่า - ภูป่าไผ่ จ.เลย 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน หนองเรือ - นายม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้ นทุ่ม - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 2423 ตอน ทางเขา้ สนามบินกองทัพอากาศ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
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(30) สายทางหลวงหมายเลข 2483 ตอน ทางเขา้ นาส่วง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลํานํา้ มูล - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้ า - หัวถนน จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลําพยนต์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยีย่ ม - ขอนหอม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือ่ นเจ้าพระยา - คลองมอญ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้ หันคา - กะบกเตี้ย จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล ้ม จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพฒั น์ ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพฒั น์ ตอน 2 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางปะอิน - บางกระสัน้ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล ้า - แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สํานักตะแบก จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 327 ตอน สีแ่ ยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก จ.ชุมพร 2 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่ งแย้ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวัง - สระพระ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 4202 ตอน ช่องพลี - หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด จ.ตรัง 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน - สงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ จ.สงขลา 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลําปลายมาศ - หนองโดนน้อย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน - หนองนางดํา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่ งเมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 1 จ.ตรัง 1 แห่ง
(67) สายทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 2 จ.ตรัง 1 แห่ง
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กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
(1) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล ้องอ้อ - เมืองงาม ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1039 ตอน ดงสันเงิน - ขามแดง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่ าซาง - กิ่วสะไต จ.เชียงราย 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าขา้ วเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด่านสะพานมิตรภาพ 4 ทีเ่ ชียงของ
จ.เชียงราย 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ ยกช้างเผือก - ปัว จ.น่าน 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ จ.พะเยา 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม จ.แพร่ 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น จ.แพร่ 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย จ.นครพนม 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 2427 ตอน ทางเขา้ สนามบินสกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2425 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน จ.นครพนม 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมคําสร้อย - หนองสูง จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.สกลนคร 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดือ่ ศรีคนั ไชย - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สีแ่ ยก จ.สกลนคร 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กําแพงเพชร - แก้วสุวรรณ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นํา้ ดิบ - คุยประดู่ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่ อย - เจดียย์ ุทธหัตถี จ.ตาก 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา และ
สายทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่ระเมิง จ.ตาก 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก และ
สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมัง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 1372 ตอน หนองบัว - ไร่สที อง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นํา้ เทิน - บ่อโพธิ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน นํา้ อ่าง - วังผาชัน ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
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(35) สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน นํา้ อ่าง - วังผาชัน ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ และ
สายทางหลวงหมายเลข 1104 ตอน ทางเขา้ วังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ และ
สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้ นโตก - บุ่งนํา้ เต้า ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน บ้านกลาง - นํา้ ดุก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด จ.เลย 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บ้านใหม่ - นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ จ.เลย 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นํา้ แคม - ปากคาน จ.เลย 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - วังหมืน่ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บา้ นสะอาด จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสําราญ - คําปิ ง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นํา้ อ้อม - หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดํา จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คําปิ ง - หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - นํา้ ซึม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนองขอน จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สังขะ - บัวเชด จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 2262 ตอน สําโรงทาบ - ม่วงหมาก จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 2371 ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรรี นิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(67) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(68) สายทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(69) สายทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองคํา - ดอนไผ่ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(70) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(71) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(72) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(73) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(74) สายทางหลวงหมายเลข 360 ตอน ทางเขา้ เมืองชุมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง
(75) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(76) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถํา้ พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(77) สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป - พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(78) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(79) สายทางหลวงหมายเลข 421 ตอน กาเน๊ะ - สตูล จ.สตูล 1 แห่ง
(80) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พังโคน - เดือ่ ศรีคนั ไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(81) สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ จ.ตราด 1 แห่ง
(82) สายทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกรวด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(83) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้ เทพา - ธารคีรี ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(84) สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(85) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(86) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(87) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(88) สายทางหลวงหมายเลข 4095 ตอน สะบา้ ย้อย - เขาแดง จ.สงขลา 1 แห่ง
(89) สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(90) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(91) สายทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 แห่ง
(92) สายทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
(93) สายทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบัว จ.ตราด 1 แห่ง
(94) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล ้องอ้อ - เมืองงาม ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(95) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(96) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(97) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(98) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว และทางหลวงหมายเลข 412
ตอน ทางเขา้ ระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง
(99) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ห้วยยางคํา - เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(100) สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(101) สายทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน เขาค่าย - เขาปี บ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(102) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลํานํา้ ชี - บ้านพม่า จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(103) สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(104) สายทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(105) สายทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกัว่ - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(106) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน คูเมือง - ลํานํา้ มูล จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(107) สายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
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(108) สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(109) สายทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(110) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(111) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(112) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(113) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(114) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน นํา้ ตกวังก้านเหลือง - ลํานารายณ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(115) สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนํา้ ใส - ปางโก จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(116) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดีย่ ว - ซับบอน จ.สระบุรี 1 แห่ง
(117) สายทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว จ.สระบุรี 1 แห่ง
(118) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(119) สายทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(120) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(121) สายทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(122) สายทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(123) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(124) สายทางหลวงหมายเลข 3597 ตอน บางปลาม้า - วังตาเพชร จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(125) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(126) สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกทีด่ นิ - ไชโย จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(127) สายทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(128) สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กะบกเตี้ย - แยกหูชา้ ง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(129) สายทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(130) สายทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(131) สายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คลองระพีพฒั น์ - บึงคําพร้อย จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(132) สายทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(133) สายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(134) สายทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(135) สายทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สํานักตะแบก จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(136) สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(137) สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง
(138) สายทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สีแ่ ยกละแม - สวนแตง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(139) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(140) สายทางหลวงหมายเลข 3297 ตอน หนองปลาไหล - ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง
(141) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(142) สายทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสําราญ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(143) สายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(144) สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้ พุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(145) สายทางหลวงหมายเลข 3238 ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
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(146) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1 จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(147) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(148) สายทางหลวงหมายเลข 4140 ตอน ท่าศาลา - นบพิตาํ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(149) สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(150) สายทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(151) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแ่ ยกโพธิ์ทอง - พัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(152) สายทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ - พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(153) สายทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(154) สายทางหลวงหมายเลข 4178 ตอน นํา้ เกลี้ยง - หนองดุก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(155) สายทางหลวงหมายเลข 4206 ตอน ห้วยนํา้ ขาว - เกาะกลาง จ.กระบี่ 1 แห่ง
(156) สายทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง
(157) สายทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด ตอน 1 จ.ตรัง 1 แห่ง
(158) สายทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด ตอน 2 จ.ตรัง 1 แห่ง
(159) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(160) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(161) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง
(162) สายทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย จ.ระนอง 1 แห่ง
(163) สายทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนังตายอ - จือมอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(164) สายทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(165) สายทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน นราธิวาส - สะปอม จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(166) สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่ าพ้อ ตอน 1 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(167) สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่ าพ้อ ตอน 2 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(168) สายทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วังพญา จ.ยะลา 1 แห่ง
(169) สายทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ จ.ยะลา 1 แห่ง
(170) สายทางหลวงหมายเลข 4326 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 จ.ยะลา 1 แห่ง
(171) สายทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(172) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้ เทพา - ธารคีรี ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(173) สายทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน จ.สตูล 1 แห่ง
(174) สายทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สําเภาทอง - สันติสุข จ.ลําปาง 1 แห่ง
(175) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 1 แห่ง
(176) สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่ งเมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(177) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(178) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2 แห่ง
(179) สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(180) สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(181) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - บุ่งนํา้ เต้า ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(182) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ท่าเดือ่ - ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(183) สายทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
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(184) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(185) สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(186) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ตาฮะ - จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(187) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(188) สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 1 แห่ง
กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายนํ้า
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 37 รายการ (รวม 39 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กดิ ๊ หลวง - แม่ซา จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้ น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชมุ - แม่ทะ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหวด - แม่กา จ.ลําปาง 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย จ.น่าน 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน จ.พะเยา 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลีย่ งเมืองแพร่ จ.แพร่ 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒกิ ลุ จ.ตาก 2 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สอด - ห้วยบง จ.ตาก 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1167 ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า จ.ตาก 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ - เขือ่ นสิรกิ ติ ์ิ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 1106 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด จ.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง - ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปื อย จ.เลย 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ - วังสําราญ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองวัวซอ - อูบมุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชุม จ.ยโสธร 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออํานาจ - หนองยอ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หัวถนน - บุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร - สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 3 แห่ง
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(32) สายทางหลวงหมายเลข 3019 ตอน สามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม
จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี
และสายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้ วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 327 ตอน สีแ่ ยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก จ.ชุมพร 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ลานข่อย - ไม้เสียบ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางนํา้ จืด - ตะกุกเหนือ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ จ.พังงา 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรียง - พนม จ.พังงา 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ - พังลา จ.สงขลา 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้ เทพา - ธารคีรี จ.สงขลา 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 1310 ตอน ทับยายเชียง - พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ จ.ตาก 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก จ.สุโขทัย 2 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง จ.น่าน 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย - ตาฮะ จ.สุรนิ ทร์ 2 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อุดรธานี 8 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่ าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 2 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน จ.สุรนิ ทร์ 6 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสําโรง - หนองม่วง จ.ลพบุรี 2 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 3 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นํา้ สาดเหนือ - หนองกลับ จ.นครสวรรค์ 4 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพฒั น์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้ พุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 5 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตาํ จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง

25,000,000 บาท
25,000,000
20,000,000
12,000,000
10,000,000
35,000,000
12,000,000
16,000,000
25,000,000
17,700,000
25,000,000
10,000,000
11,000,000
15,000,000
15,000,000
18,500,000
17,000,000
11,000,000
12,500,000
17,500,000
17,000,000
18,500,000
48,000,000
40,000,000
22,000,000
29,500,000
23,500,000
27,000,000
35,000,000
15,000,000
11,000,000
25,500,000

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

31,000,000 บาท
21,500,000 บาท
47,500,000 บาท
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(67) สายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา จ.ตรัง 3 แห่ง
(68) สายทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่ าเตียว - ทุ่งค่าย จ.ตรัง 2 แห่ง
(69) สายทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง จ.ตรัง 2 แห่ง
(70) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(71) สายทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร จ.ลําพูน 1 แห่ง
(72) สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(73) สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

32,500,000
18,500,000
15,500,000
15,000,000
30,000,000
15,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
53,602,600 บาท
8.5.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 และ/หรือ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการร่วมทุนที่เหมาะสม
ของโครงการ และจัดเตรียมเอกสารและให้คาํ ปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน รวมทัง้ จัดทําร่างประกาศ
เชิญชวนเอกชนเขา้ ร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงือ่ นไขสําคัญ และร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
8.5.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ตามแนวพื้นที่แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
8.5.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
178,795,000 บาท
8.5.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
178,795,000 บาท
8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
53.6026
53.6026

รวม
53.6026
53.6026

8.5.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
3
2
1
เชิงปริมาณ : โครงการที่ศึกษาแล ้วเสร็จ
(3)
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : เป็ นไปตามมาตรฐานการใช้เอกชน
( 100 )
ร่วมลงทุนตามที่กาํ หนด
ล้านบาท
107.4774
53.6026
17.7150
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
107.4774
53.6026
17.7150
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
107.4774
53.6026
17.7150
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
1. งบรายจ่ายอืน่
(1) การจัดเตรียมเอกสารและให้คาํ ปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเขา้ ลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

53,602,600 บาท
53,602,600 บาท
13,286,300 บาท
44,287,600
13,286,300
13,286,300
17,715,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,724,800 บาท

32,065,900 บาท
10,341,100 บาท
21,724,800 บาท

18,591,500 บาท
27,441,500 บาท
8,850,000 บาท
18,591,500 บาท
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8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
8.5.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางหลวงที่มกี ารแบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะสี
8.5.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ดําเนินการบนโครงข่ายทางหลวง ที่มกี ารแบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะสี
8.5.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
5,000,000,000 บาท
8.5.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

383,890,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
383.8900
383.8900
-

รวม
383.8900
383.8900

8.5.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
56
23
190
เชิงปริมาณ : จํานวนทางหลวงที่ได้รบั การปรับปรุง
( 45 )
การแบ่งทิศทางการจราจร
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ทางหลวงที่ได้รบั การปรับปรุงการแบ่ง
( 81 )
ทิศทางการจราจรอย่างมีคุณภาพ
ล้านบาท
786.5690
383.8900 3,829.5410
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
786.5690
383.8900 3,829.5410
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
786.5690
383.8900 3,829.5410
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล ้องอ้อ - เมืองงาม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บ้านต้อง, สายทางหลวงหมายเลข
2030 ตอน ทางเลีย่ งองค์พระธาตุ และสายทางหลวง
หมายเลข 2425 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน จ.นครพนม 3 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง
ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สีแ่ ยกโรงต้ม ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ และ
สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สีแ่ ยกโรงต้ม จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ ์ - ลําชี จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร
ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน - บ้านโฉ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลุง - ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค - วังหิน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

383,890,000 บาท
383,890,000
383,890,000
383,890,000
383,890,000

บาท
บาท
บาท
บาท

28,990,000 บาท
10,000,000 บาท

18,500,000 บาท
10,900,000 บาท
13,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
22,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
40,000,000 บาท
25,000,000
25,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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57,140,800 บาท
8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
8.5.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเสริมสร้างความมันคงโครงข่
่
ายระบบทางหลวง
รองรับการเกิดอุทกภัย/ภัยพิบตั ิ ในการเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันตกและภาคใต้ เพิม่ ความปลอดภัย
ในระบบขนส่งของประเทศอย่างยัง่ ยืน
8.5.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม
8.5.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
202,085,000 บาท
8.5.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
202,085,000 บาท
8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
57.1408
57.1408
-

รวม
57.1408
57.1408

8.5.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
2
เชิงปริมาณ : จํานวนสะพานที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

100
( 100 )
144.9442
144.9442
144.9442
-

100

-

-

-

57.1408
57.1408
57.1408
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

336

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

57,140,800 บาท
57,140,800
57,140,800
57,140,800
56,506,000
56,506,000
197,006,000
40,000,000
100,500,000
56,506,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
634,800 บาท
634,800 บาท
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1,263,664,000 บาท
8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี ตรวจสอบนํ้ าหนัก
8.5.11.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ควบคุมนํา้ หนักยานพาหนะบนทางหลวง เป็ นการลดความเสียหายของทางหลวงที่เกิดจากการบรรทุกนํา้ หนักเกิน
ให้ผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุกหรือประชาชนผูใ้ ช้เส้นทาง เข้าใช้บริการจอดพักรถแทนการจอดพักรถบนไหล่ทาง ทัง้ ยังเป็ นการ
ช่วยลดอุบตั ิเหตุบนทางหลวงอันเนื่องมาจากความเมือ่ ยล ้าและอ่อนเพลียของผูข้ บั ขี่
8.5.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์
มหาสารคาม มุกดาหาร อุดรธานี เลย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา
8.5.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
4,445,245,800 บาท
8.5.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,445,245,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,263.6640
1,263.6640
-

รวม
1,263.6640
1,263.6640

8.5.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คัน
85,000
100,000
110,000
120,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณรถที่เข้าจอดพักบริเวณ
( 58,806 )
จุดจอดพักรถ ไม่นอ้ ยกว่า
คัน
29,500,000 30,500,000 31,500,000 32,500,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณรถบรรทุกที่เข้าตรวจสอบนํา้ หนัก
( 18,628,874 )
ในสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
0.1
0.1
0.1
0.1
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการจับกุมรถบรรทุก
( 0.007 )
ที่มนี าํ้ หนักเกินที่สถานีตรวจสอบนํา้ หนัก
ร้อยละ
5
5
5
5
เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากรถบรรทุก
บนเส้นทางที่มจี ดุ จอดพักรถบรรทุกลดลง
( 8.33 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
1,176.4647 1,263.6640
ล้านบาท
1,176.4647 1,263.6640
ล ้านบาท
ล ้านบาท
1,176.4647 1,263.6640
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
แผน
แผน
แผน
1,247.4529
1,247.4529
1,247.4529
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

757.6642
757.6642
757.6642
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี ตรวจสอบนํ้ าหนัก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่างานปรับปรุงและเพิม่ ศักยภาพของสถานีตรวจสอบนํา้ หนัก
ดอยหล่อ (ขาเขา้ ) จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check
อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชําราบ - หนองงูเหลือม
กม. ที่ 16+500 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(2) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check
นครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อินทร์บรุ ี - ตากฟ้ า
กม. ที่ 0+000 - 14+600 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(3) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check ลําปาง
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน พหลโยธิน - ลําพูน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(4) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check
กําแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - บึงสามัคคี
จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(5) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check ขอนแก่น
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คอนสาร - ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check
อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก
จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(7) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check
สุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(8) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักย่อยสําหรับ Spot Check
พิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

1,263,664,000 บาท
1,263,664,000
1,263,664,000
1,263,664,000
49,770,000

บาท
บาท
บาท
บาท

49,770,000 บาท
1,213,894,000 บาท

20,973,000 บาท

20,973,000 บาท
20,973,000 บาท

20,973,000 บาท
20,973,000 บาท

20,973,000 บาท

20,973,000 บาท

20,973,000 บาท
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(9) ค่างานปรับปรุงและเพิม่ ศักยภาพของสถานีตรวจสอบนํา้ หนักสีค้ วิ
(ขาเขา้ ) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) บุรรี มั ย์
ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) ขอนแก่น
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด
ที่ กม.374+669 - 375+169 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) สุรนิ ทร์
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม - จอมพระ
ที่ กม.146+108 - 147+408 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนํา้ หนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนํา้ หนักอุบลราชธานี (ขาออก) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

59,650,000 บาท
149,650,000
30,000,000
60,000,000
59,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
90,400,000 บาท

226,100,000
45,540,000
90,160,000
90,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

98,500,000 บาท
247,000,000
49,500,000
99,000,000
98,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000,000 บาท
149,304,000
30,000,000
60,000,000
59,304,000

บาท
บาท
บาท
บาท
70,276,000 บาท

188,306,000
38,000,000
70,276,000
80,030,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,400,000 บาท

149,982,000
30,200,000
60,400,000
59,382,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนํา้ หนักบรรพตพิสยั (ขาเขา้ ) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักอุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน นํา้ ฆ้อง - อุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง - นํา้ ดุก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักกําแพงเพชร (ขาเขา้ ) ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 217
ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

57,600,000 บาท
143,280,000
28,800,000
57,600,000
56,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท

87,980,600 บาท
259,423,500
52,000,000
87,980,600
119,442,900

บาท
บาท
บาท
บาท

82,471,200 บาท
249,213,100
52,000,000
82,471,200
114,741,900

บาท
บาท
บาท
บาท

51,893,000 บาท
259,465,000
51,893,000
103,786,000
103,786,000

บาท
บาท
บาท
บาท

51,893,000 บาท
259,465,000
51,893,000
103,786,000
103,786,000

บาท
บาท
บาท
บาท

342

(20) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักกําแพงเพชร (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ขุขนั ธ์ - กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน กบินทร์บรุ ี - นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักมุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนํา้ หนักพังงา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

51,893,000 บาท
259,465,000
51,893,000
103,786,000
103,786,000

บาท
บาท
บาท
บาท

43,892,200 บาท
219,461,000
43,892,200
87,784,400
87,784,400

บาท
บาท
บาท
บาท

39,892,400 บาท
199,461,600
39,892,400
79,784,600
79,784,600

บาท
บาท
บาท
บาท

29,892,200 บาท
149,461,000
29,892,200
59,784,400
59,784,400

บาท
บาท
บาท
บาท

51,892,200 บาท
259,461,000
51,892,200
103,784,400
103,784,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักเลย พร้อมทัง้ จุดจอดพักรถบรรทุก
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) และเพิม่ ศักยภาพ
ของสถานีตรวจสอบนํา้ หนักมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน จุดสุดทางเลีย่ งเมืองบ้านไผ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

27,692,200 บาท
138,461,000
27,692,200
55,384,400
55,384,400

บาท
บาท
บาท
บาท

29,892,000 บาท
149,460,000
29,892,000
59,784,000
59,784,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
966,914,000 บาท
8.5.12.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ระบายการจราจรของทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 (วงแหวนตะวันตก) กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 นครปฐม - ชะอํา ในการเดินทาง
สู่ภาคใต้ของประเทศ รวมทัง้ เสริมสร้างความมันคงของโครงข่
่
ายการคมนาคมขนส่ง รองรับเหตุภยั พิบตั ิของประเทศ
8.5.12.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร
8.5.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
8.5.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
10,485,003,600 บาท
- เงินงบประมาณ
10,485,003,600 บาท
8.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
966.9140
966.9140
-

รวม
966.9140
966.9140

8.5.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
9.630
9.630
9.630
9.630
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
( 9.630 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
2,100.0000
966.9140 2,968.5927 4,449.4969
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,100.0000
966.9140 2,968.5927 4,449.4969
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
2,100.0000
966.9140 2,968.5927 4,449.4969
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(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 3.194 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
จ.สมุทรสาคร 4.107 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.3) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
จ.สมุทรสาคร 2.329 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

966,914,000 บาท
966,914,000
966,914,000
966,914,000
959,296,400

บาท
บาท
บาท
บาท

959,296,400 บาท

365,873,300 บาท
3,994,400,000
800,000,000
365,873,300
1,131,746,700
1,696,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

365,531,400 บาท
3,991,986,000
800,000,000
365,531,400
1,131,062,700
1,695,391,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

227,891,700 บาท
2,491,000,000
500,000,000
227,891,700
705,783,300
1,057,325,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,617,600 บาท
7,617,600 บาท
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8.5.13 โครงการที่ 13 : โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
8.5.13.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ อํานวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผูป้ กครองและนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน
2. เพือ่ ลดปริมาณการเกิดอุบตั ิเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดจากอุบตั ิเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
3. เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีวนิ ยั จราจรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
8.5.13.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ดําเนินการบนโครงข่ายทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
8.5.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
1,436,080,000 บาท
8.5.13.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,436,080,000 บาท
- เงินงบประมาณ

575,070,000 บาท

8.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
575.0700
575.0700
-

รวม
575.0700
575.0700

8.5.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
935
702
288
เชิงปริมาณ : จํานวนทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
( 935 )
ที่ได้รบั การปรับปรุง
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
( 100 )
ได้รบั การปรับปรุงความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ
ล้านบาท
600.0000
575.0700
261.0100
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
600.0000
575.0700
261.0100
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
600.0000
575.0700
261.0100
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 483 รายการ (รวม 700 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

575,070,000 บาท
575,070,000
575,070,000
575,070,000
575,070,000

บาท
บาท
บาท
บาท

550,070,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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8.5.14 โครงการที่ 14 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
300,000,000 บาท
8.5.14.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มกี ารนํายางพาราที่ผลิตในประเทศ มาเป็ นส่วนประกอบหลักในงานอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
2. เพือ่ ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยและงานทางอื่น ๆ ที่มยี างพารา
เป็ นส่วนประกอบหลัก เพือ่ ให้มมี าตรฐานวัสดุทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
3. เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมทัง้ ทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในการนํายางพารามาเป็ นส่วนประกอบหลัก
ของอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
8.5.14.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงข่ายถนนของกรมทางหลวง
8.5.14.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
2,500,000,000 บาท
8.5.14.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.14.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
300.0000
300.0000
-

รวม
300.0000
300.0000

8.5.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ตัน (ยางข้น)
1,248.27
1,101.02
1,535.02
1,842.02
1,842.02
เชิงปริมาณ : ปริมาณยางพาราที่ใช้ในการผลิต
( 1,566 )
อุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : อุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
( 100 )
ที่มคี ุณภาพ
ล้านบาท
500.0000
300.0000
500.0000
600.0000
600.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
500.0000
300.0000
500.0000
600.0000
600.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
500.0000
300.0000
500.0000
600.0000
600.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 56 รายการ
(2) ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
(3) ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงแพร่
(4) ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
(5) ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงปัตตานี
(6) ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา

300,000,000 บาท
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

239,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
10,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9,586,729,200 บาท
9,586,729,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพือ่ เชื่อมโยงการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและบริการในพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือ่ ให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการ รองรับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
41,690,807,000 บาท
- เงินงบประมาณ
41,690,807,000 บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9,586.7292
9,586.7292
-

รวม
9,586.7292
9,586.7292

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
35.934
89.133
134.734
193.531
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล ้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

แห่ง

-

-

1

6

-

ร้อยละ

100
( 100 )
13,264.7038
13,264.7038
13,264.7038
-

100

100

100

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

9,586.7292
9,586.7292
9,586.7292
-

11,287.9573
11,287.9573
11,287.9573
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

7,211.4167
7,211.4167
7,211.4167
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้ มแยกขนําไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน จ.ชลบุรี จ.ระยอง
(1.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้ มแยกขนําไร่และ
แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน
ตอน 1 จ.ชลบุรี จ.ระยอง 8.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้ มแยกขนําไร่และ
แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน
ตอน 2 จ.ระยอง 8.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) สาย อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ)
รวมสะพานขา้ มแยกหนองชาก จ.ชลบุรี 12.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,586,729,200 บาท
9,586,729,200
9,586,729,200
9,586,729,200
9,397,633,300

บาท
บาท
บาท
บาท

507,702,200 บาท

202,966,200 บาท
716,340,000
144,000,000
247,596,000
202,966,200
121,777,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

304,736,000 บาท
672,230,000
135,000,000
232,494,000
304,736,000

บาท
บาท
บาท
บาท
259,207,000 บาท

1,196,860,000
180,000,000
418,438,000
259,207,000
339,215,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้ มแยกหมวดฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง จ.ระยอง
(3.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้ มแยกหมวดฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
จ.ระยอง 12.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3.2) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้ มแยกหมวดฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง ตอน 2
จ.ระยอง 12.021 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา
รวมสะพานขา้ มแยก จ.ฉะเชิงเทรา
(4.1) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา
รวมสะพานขา้ มแยก ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 5.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4.2) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา
รวมสะพานขา้ มแยก ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 6.594 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สายทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา - ท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี 7.763 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

392,427,100 บาท

143,536,200 บาท
1,024,632,000
168,750,000
323,648,000
143,536,200
388,697,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

248,890,900 บาท
1,118,869,000
168,750,000
379,502,000
248,890,900
321,726,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
523,272,000 บาท
217,409,000 บาท

690,615,000
144,000,000
329,206,000
217,409,000

บาท
บาท
บาท
บาท
305,863,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
112,700,000 บาท

401,000,000
72,300,000
216,000,000
112,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท

353

(6) สายศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมทางลอดแยกเนินสําลี (ลอดถนนสุขมุ วิท) จ.ระยอง 5.017 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน ฉะเชิงเทรา - อ.บางคล ้า
รวมสะพานขา้ มสามแยกเขา้ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา 5.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง จ.ระยอง
(8.1) สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง ตอน 1
จ.ระยอง 21.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8.2) สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง ตอน 2
จ.ระยอง 18.181 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) สายกระทิงลาย - ระยอง ตอน แยกกระทิงลาย - ทางแยกต่างระดับโป่ ง
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) จ.ชลบุรี 6.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา
(10.1) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 5.710 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
183,904,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
429,905,000 บาท
217,088,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
212,817,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
144,813,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
698,078,700 บาท
134,717,500 บาท

597,444,500
133,600,000
193,100,000
134,717,500
136,027,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10.2) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 5.715 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10.3) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมุทรปราการ
จ.ฉะเชิงเทรา 5.725 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10.4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชิงเทรา 5.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10.5) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชิงเทรา 5.722 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) สะพานขา้ มแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิรน์ ซีบอร์ด/อมตะซิต้ ี
และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

115,202,000 บาท
510,600,000
133,600,000
130,529,000
115,202,000
131,269,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
184,378,000 บาท

517,000,000
133,800,000
148,822,000
184,378,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
112,544,200 บาท

550,193,000
133,800,000
141,300,000
112,544,200
162,548,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
151,237,000 บาท

551,600,000
133,796,000
160,695,000
151,237,000
105,872,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
842,784,900 บาท

3,465,646,000
585,000,000
1,087,757,000
842,784,900
950,104,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331
และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3
(แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 14.487 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี
(14.1) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 8.238 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14.2) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 13.126 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชิงเทรา
(15.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 9.985 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

101,968,500 บาท
894,348,400
180,000,000
101,968,500
253,399,200
358,980,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
240,157,700 บาท

797,566,000
160,000,000
240,157,700
397,408,300

บาท
บาท
บาท
บาท
288,460,900 บาท
205,435,900 บาท

795,198,000
160,000,000
205,435,900
246,036,000
183,726,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
83,025,000 บาท

740,900,000
150,000,000
83,025,000
243,780,000
264,095,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
481,819,100 บาท
246,919,100 บาท

597,943,000
120,000,000
246,919,100
231,023,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 8.260 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16) สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 11.858 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานขา้ มแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชิงเทรา
(17.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานขา้ มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 10.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานขา้ มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 13.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) สาย อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี 10.141 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี 12.135 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

234,900,000 บาท
598,000,000
120,000,000
234,900,000
243,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
223,628,800 บาท

546,559,000
110,000,000
223,628,800
212,930,200

บาท
บาท
บาท
บาท
441,696,400 บาท
253,338,700 บาท

1,213,843,000
244,000,000
253,338,700
343,922,400
372,581,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
188,357,700 บาท

1,101,000,000
240,000,000
188,357,700
350,943,600
321,698,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
281,571,000 บาท

897,500,000
180,000,000
281,571,000
435,929,000

บาท
บาท
บาท
บาท
221,742,000 บาท

565,720,000
114,000,000
221,742,000
229,978,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
จ.ระยอง 22.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) สาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
จ.ระยอง 13.600 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี 11.740 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) สายต่างระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ)
จ.ชลบุรี 19.989 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

229,846,700 บาท
857,274,000
172,000,000
229,846,700
273,255,600
182,171,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

156,343,500 บาท
1,447,433,600
300,000,000
156,343,500
410,106,000
580,984,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,029,300 บาท

513,959,300
104,000,000
75,029,300
174,746,400
160,183,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
114,299,900 บาท

868,425,700
180,000,000
114,299,900
246,054,000
328,071,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
208,656,600 บาท

896,900,000
180,000,000
208,656,600
254,121,600
254,121,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง จ.ระยอง
(25.1) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 11.650 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(25.2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 5.486 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(26.1) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 จ.ชลบุรี 7.300 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26.2) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 จ.ชลบุรี 8.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26.3) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 จ.ชลบุรี 6.742 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) สายทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา 4.995 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและ
ถนนนิคมแหลมฉบัง 4 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

370,000,000 บาท
230,000,000 บาท
1,150,000,000
230,000,000
460,000,000
460,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
600,000,000 บาท
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
230,000,000 บาท

1,150,000,000
230,000,000
460,000,000
460,000,000

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
48,000,000 บาท

240,000,000
48,000,000
96,000,000
96,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(29) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
จ.ระยอง 25.416 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน
ตอน อ.บางคล ้า - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(31.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล ้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 4.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล ้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 5.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31.3) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล ้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 3.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก
สายทางเลีย่ งเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
224,000,000 บาท

1,120,000,000
224,000,000
448,000,000
448,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
440,000,000 บาท
132,000,000 บาท

660,000,000
132,000,000
264,000,000
264,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
164,000,000 บาท

820,000,000
164,000,000
328,000,000
328,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
144,000,000 บาท

720,000,000
144,000,000
288,000,000
288,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
97,261,500 บาท
41,957,500 บาท

52,950,400 บาท
10,992,900 บาท
41,957,500 บาท
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(2) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จุดตัดทางเลีย่ งเมืองชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าสํารวจและออกแบบแก้ปญั หาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3
ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

46,504,000 บาท
58,492,500 บาท
11,988,500 บาท
46,504,000 บาท
8,800,000 บาท
44,000,000 บาท
8,800,000 บาท
35,200,000 บาท
91,834,400 บาท
91,834,400 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
46,786,321,600 บาท
-

ปี 2563
47,472,002,700 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิน่ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพือ่ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร
การท่องเทีย่ ว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยการสร้าง
ทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลีย่ ง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)
2. พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์
3. บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มรี ะบบจัดการทางหลวงท้องถิน่ ทีถ่ กู ต้อง
ได้มาตรฐาน และบุคลากรมีความรูด้ า้ นงานทาง สามารถจัดการวางแผน สํารวจออกแบบและ
ซ่อมบํารุงได้
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ตัวชี้วดั : งานก่อสร้างทางและสะพานได้ตาม
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ถนนและสะพานของกรมทางหลวงชนบท
ได้รบั การบํารุงรักษา ทําให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป - มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ตัวชี้วดั : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จุดหรือบริเวณเสีย่ งอันตรายได้รบั
การปรับปรุงแก้ไข สามารถลดอัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของกรมทางหลวงชนบท
- ตัวชี้วดั : อัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนของ

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

100

ร้อยละ

78

จํานวนต่อ

2.94
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
46,786.3216 47,472.0027 46,286.0044 38,930.9170 37,916.7012

ล้านบาท
ล้านบาท

46,786.3216

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ค่าเฉลีย่ ปริมาณการจราจร
ย้อนหลัง 3 ปี บนโครงข่ายทางหลวงชนบทสายหลัก
(PCU) เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

10

10

10

10

10

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสูพ่ ้ นื ที่ต่างๆ
อย่างทัว่ ถึง เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและ
สนับสนุ นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง

ล้านบาท
ล้านบาท

21,393.5246
-

20,497.0139
-

19,347.3608
-

13,702.1095
-

11,964.5515
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : โครงข่ายทางหลวงชนบท
เชื่อมโยงการขนส่งทางถนนได้อย่างเป็ นโครงข่าย
ภายในปี พ.ศ. 2579

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การฝึ กอบรม

คน - วัน

12,680

12,680

12,680

12,680

12,680

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบทบํารุงรักษาและ
อํานวยความปลอดภัยโครงข่ายเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน

ล้านบาท
ล้านบาท

5,543.5071
-

5,573.1972
-

4,919.9741
-

2,119.6970
-

1,697.6969
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ในโครงข่ายถนนของทางหลวงชนบทต่อจํานวนเทีย่ ว
การเดินทาง

ครัง้ /
พันลา้ น
คัน - กม.

34

33

32

31

30

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความขรุขระสากล
ของผิวทาง (IRI) เฉลีย่ ทัว่ ประเทศน้อยกว่าหรือเท่ากับ

ม./กม.

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนสายทางทีม่ คี ่าดัชนี
ความขรุขระสากลของผิวทาง (IRI) ไม่เกิน 4.0 (ม./กม.)

ร้อยละ

77

78

79

80

81

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

19,849.2899
-

21,401.7916
-

22,018.6695
-

23,109.1105
-

24,254.4528
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ ของประเทศ

-

47,472.0027
-

46,286.0044

38,930.9170

-

-

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

37,916.7012
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

1,452,147,800 บาท
22,809,133,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

22,612,976,400 บาท
196,157,000 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

23,210,721,500 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

496,321,000
1,164,520,600
1,244,411,600
1,052,866,000
18,118,345,200
1,134,257,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
2,194.9953
378.9148
0.9396
2,194.9953
378.9148
0.9396
-

จํานวน
รายการ
52
52

ปี 2563
992.5115
992.5115

4
4

192.3110
192.3110

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
2. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือ่ การเชื่อมต่อระบบขนส่ง

202
94
12

5,578.3190
1,348.4922
470.7718

7,686.5080
1,790.6562
897.8846

3. โครงการ : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
4. โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาจราจร
ในปริมณฑลและภูมภิ าค

5
22

388.1709
686.4948

5. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน(SEZ)

10

6. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
เพือ่ การท่องเทีย่ ว
7. โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การพัฒนา
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่าน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

-

-

-

-

986.4997
518.3040
64.6280

-

-

309.4560
1,337.5264

175.7760
-

-

-

502.7926

305.9474

131.2425

-

-

22

727.7706

956.2439

96.5492

-

-

13

181.2710

93.2000

-

-

-
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ผลผลิต / โครงการ
8. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือ่ ขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
9. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่
10. โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดน
11. โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และการท่องเที่ยวชายแดน
รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2566- จบ งบประมาณ
-

จํานวน
รายการ
13

ปี 2563
935.0921

9

282.0250

388.4919

-

-

-

1

7.2000

28.8000

-

-

-

1

48.2380

51.1800

-

-

-

6,763.1415

9,881.5033

258

ปี งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
1,527.1216
-

1,365.4145

0.9396

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 28 รายการ เป็ นเงิน 521,131,500 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 24 รายการ เป็ นเงิน 471,380,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 192,311,000 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 146 รายการ เป็ นเงิน 4,957,290,400 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 56 รายการ เป็ นเงิน 621,028,600 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่าง
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การพัฒนา
ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การบํารุงรักษา
ผลผลิตที่ 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
มีความปลอดภัย
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่าน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบท
เพือ่ การท่องเที่ยว
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ทางหลวงชนบทเพือ่ สนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,428.7063
159.4549
1,428.7063
23.4415
136.0134

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
45,881.2015
2.6400
22,474.3230
2.6400
-

-

10.5240

14.5000

-

125.4894

2,510.1792

2.6400

รวม
47,472.0027
1,452.1478
22,612.9764

-

25.0240

-

2,638.3086

-

-

18,074.7575

-

-

18,074.7575

-

-

1,874.8863

-

-

1,874.8863

-

196.1570

-

-

196.1570

-

196.1570

-

-

196.1570

-

496.3210

-

-

496.3210

-

496.3210

-

-

496.3210

-

1,164.5206

-

-

1,164.5206

-

1,164.5206

-

-

1,164.5206

-

1,244.4116

-

-

1,244.4116

-

1,244.4116

-

-

1,244.4116

-

-

-
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การค้าชายแดน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดน
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนากลุม่
ท่องเที่ยวอารยธรรมล ้านนาและ
กลุม่ ชาติพนั ธุ ์
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนา
กลุม่ ท่องเที่ยวมรดกโลก
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และการท่องเที่ยวชายแดน
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง เชิงกีฬา
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี
ศักยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบบุคลากร
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,052.8660
255.0000
-

-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1,052.8660
255.0000

-

-

70.0000

-

-

70.0000

-

-

199.4700

-

-

199.4700

-

-

7.2000

-

-

7.2000

-

-

186.2000

-

-

186.2000

-

-

23.4000

-

-

23.4000

-

-

48.2380

-

-

48.2380

-

-

49.8480

-

-

49.8480

-

-

20.0000

-

-

20.0000

-

-

26.4000

-

-

26.4000

-

-

91.6600

-

-

91.6600

โครงการที่ 12 : โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

47.4500

-

-

47.4500

โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก

-

-

28.0000

-

-

28.0000

368

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
โครงข่ายสะพาน
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ
มาตรฐานทาง
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
ทางหลวงชนบทเพือ่ การเชื่อมต่อระบบขนส่ง
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขปัญหาจราจร
ในปริมณฑลและภูมภิ าค
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานสะพาน
โครงการที่ 7 : โครงการอํานวย
ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุง
บริเวณคอขวดไหล่ทาง
โครงการที่ 9 : โครงการไฟฟ้ าแสงสว่าง
บริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก
โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
โครงการที่ 11 : โครงการปรับปรุง
ทางแยกและจุดต่อเชื่อม
โครงการที่ 12 : โครงการปรับปรุง
เรขาคณิตของทาง
โครงการที่ 13 : โครงการปรับปรุง
บริเวณย่านชุมชน
โครงการที่ 14 : โครงการทางหลวงชนบท
สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่
โครงการที่ 15 : โครงการปรับปรุง
จุดเสีย่ งจุดอันตราย
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ทางหลวงชนบทเพือ่ ขับเคลือ่ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
18,118.3452
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
18,118.3452

-

-

1,425.6192

-

-

1,425.6192

-

-

6,886.5977

-

-

6,886.5977

-

-

1,003.2873

-

-

1,003.2873

-

-

796.0093
920.8353

-

-

796.0093
920.8353

-

-

746.8028

-

-

746.8028

-

-

1,392.4873

-

-

1,392.4873

-

-

1,179.2050

-

-

1,179.2050

-

-

1,023.4705

-

-

1,023.4705

-

-

15.0000

-

-

15.0000

-

-

633.9650

-

-

633.9650

-

-

212.3800

-

-

212.3800

-

-

522.8101

-

-

522.8101

-

-

811.8910

-

-

811.8910

-

-

547.9847

-

-

547.9847

-

1,134.2571

-

-

1,134.2571

-

1,134.2571

-

-

1,134.2571

-
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,452,147,800 บาท

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

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

ปี 2562
1,409.6398

1,409.6398
1,385.9543
23.6855
-

ปี 2563
1,452.1478
1,452.1478
1,428.7063
23.4415
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,509.7337
1,555.2258
1,602.2017
1,509.7337
1,555.2258
1,602.2017
1,485.6667
1,531.1588
1,578.1347
24.0670
24.0670
24.0670
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ ราชการและลูกจ้างประจําทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,452,147,800 บาท
1,428,706,300
980,421,900
734,120,600
246,301,300
448,284,400
23,441,500
23,441,500
3,537,200
487,400
1,206,000
17,387,100
823,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พึง่ พาตนเองได้ในการพัฒนาปรับปรุงถนน
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

22,612,976,400 บาท
25,024,000 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กบั อปท.

งบดําเนิ นงาน
10.5240
10.5240

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.5000
14.5000
-

รวม
25.0240
25.0240

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน-วัน
4,840
3,630
4,840
4,840
4,840
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร อปท.
( 6,351 )
ที่เข้ารับการฝึ กอบรม
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร อปท. ผ่านเกณฑ์
( 80 )
การประเมินฝึ กอบรมเทียบกับแผนที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
( 100 )
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
( 100 )
ที่ได้รบั
ล้านบาท
39.1277
25.0240
25.3988
23.3988
23.3988
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
39.1277
25.0240
25.3988
23.3988
23.3988
ล ้านบาท
13.3240
10.5240
13.3988
13.3988
13.3988
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
25.8037
14.5000
12.0000
10.0000
10.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริม
วิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

25,024,000 บาท
10,524,000
10,524,000
1,035,300
8,958,400
289,900
240,400
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,500,000 บาท

373

2,638,308,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มมี าตรฐาน
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับมาตรฐานทาง
2. พัฒนาสะพานขนาดกลาง
3. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท

งบดําเนิ นงาน
125.4894
125.4894

งบลงทุน
2,510.1792
1,250.9878
509.8820
749.3094

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.6400
2.6400
-

รวม
2,638.3086
1,250.9878
509.8820
877.4388

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
130.500
89.600
337.470
103.983
50.947
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 84.728 )
ม.
2,309
2,746
2,915
3,002
3,092
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 1,542 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จตาม
แผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
( 100 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
( 100 )
ที่ได้รบั
ล้านบาท
2,361.3057 2,638.3086 3,610.9692 1,837.8579 1,504.3125
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,361.3057 2,638.3086 3,610.9692 1,837.8579 1,504.3125
ล ้านบาท
124.1378
125.4894
125.4894
125.0946
125.0946
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
2,228.3239 2,510.1792 3,482.8398 1,710.1233 1,376.5779
- งบลงทุน
ล ้านบาท
8.8440
2.6400
2.6400
2.6400
2.6400
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

374

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าเบี้ยประกัน
(6) ค่าธรรมเนียมศาลและชําระหนี้
(7) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ
(8) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(9) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,638,308,600 บาท
125,489,400
83,046,800
81,712,400
10,000,000
3,078,400
13,014,000
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) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ Network and Security รองรับมาตรฐาน
IPv6 1 โครงการ
(2) โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขอ้ มูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ระยะที่ 2) 1 โครงการ
(3) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center
ของกรมทางหลวงชนบท 1 โครงการ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 33 รายการ (รวม 131 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 293 รายการ (รวม 293 หน่วย)
(2) เครือ่ งมือวัดดัชนีความขรุขระสากล (IRI) Class 1 Profiler
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) 1 เครือ่ ง
(3) เครือ่ งมือวัดดัชนีความขรุขระสากล (IRI) Class 1 Profiler
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) 1 เครือ่ ง
(4) เครือ่ งมือวัดดัชนีความขรุขระสากล (IRI) Class 1 Profiler
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 1 เครือ่ ง
(5) เครือ่ งมือวัดดัชนีความขรุขระสากล (IRI) Class 1 Profiler
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 เครือ่ ง
(6) เครือ่ งมือวัดดัชนีความขรุขระสากล (IRI) Class 1 Profiler
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 เครือ่ ง
(7) เครือ่ งมือวัดดัชนีความขรุขระสากล (IRI) Class 1 Profiler
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (นครราชสีมา) 1 เครือ่ ง

42,442,600
25,714,100
4,317,800
4,327,400
3,000,000
5,083,300
2,510,179,200
2,510,179,200
155,171,000
34,666,000
34,666,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,618,000 บาท
10,396,000 บาท
7,652,000 บาท
5,535,000 บาท
5,535,000 บาท
5,535,000 บาท
114,970,000 บาท
114,970,000 บาท
75,070,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
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(8) เครือ่ งสํารวจธรณีฟิสกิ ส์ชนิดคลืน่ ไหวสะเทือน
(Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW)
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 เครือ่ ง

4,500,000 บาท

(9) เครือ่ งมือสํารวจธรณีฟิสกิ ส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้ าในรูปแบบ 3 มิติ
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท

(10) เครือ่ งมือสํารวจธรณีฟิสกิ ส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้ าในรูปแบบ
3 มิติ สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (นครราชสีมา) 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท

(11) ชุดเครือ่ งมือทดสอบคุณสมบัตเิ สาไฟฟ้ าและราวเหล็กป้ องกันอันตราย
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 ชุด

5,800,000 บาท

(12) เครือ่ งมือชุดเจาะสํารวจดิน สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา
(บางบัว) 1 เครือ่ ง

2,300,000 บาท

(13) เครือ่ งมือชุดเจาะสํารวจดิน สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา
(นครราชสีมา) 1 เครือ่ ง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

2,300,000
2,355,008,200
715,900
715,900

715,900 บาท
160,163,600 บาท
160,163,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5
(นครราชสีมา) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 17
(เชียงราย) 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

32,859,000 บาท
10,500,000 บาท
13,500,000 บาท
3,000,000 บาท
10,500,000 บาท
10,673,900 บาท
14,073,900 บาท
3,400,000 บาท
10,673,900 บาท
11,840,000 บาท
14,840,000 บาท
3,000,000 บาท
11,840,000 บาท
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(5) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,170,000 บาท
14,170,000 บาท
3,000,000 บาท
11,170,000 บาท
11,188,900 บาท
14,188,900 บาท
3,000,000 บาท
11,188,900 บาท
11,881,000 บาท
14,881,000 บาท
3,000,000 บาท
11,881,000 บาท
13,600,000 บาท
17,000,000 บาท
3,400,000 บาท
13,600,000 บาท
13,432,000 บาท
16,832,000 บาท
3,400,000 บาท
13,432,000 บาท
13,568,000 บาท
16,968,000 บาท
3,400,000 บาท
13,568,000 บาท
11,620,000 บาท
14,620,000 บาท
3,000,000 บาท
11,620,000 บาท
3,915,400 บาท
19,577,000 บาท
3,915,400 บาท
15,661,600 บาท
3,915,400 บาท
19,577,000 บาท
3,915,400 บาท
15,661,600 บาท
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2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 1 แห่ง
(3) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 แห่ง
(4) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 แห่ง
(5) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 แห่ง
(6) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทอํานาจเจริญ 1 แห่ง
(7) ก่อสร้างด่านชัง่ นํา้ หนักแบบกึ่งถาวร (Virtual WIM)
ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง, บางกรวย,
ปากเกร็ด, ภาษีเจริญ (กทม.) จ.นนทบุร,ี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(8) ก่อสร้างด่านชัง่ นํา้ หนักแบบกึ่งถาวร (Virtual WIM)
ถนนสาย นม.1111 สาย ฉ ผังเมืองรวมนครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(9) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในบริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 9.305 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทล.2346 - บ.ดอนมะจ่าง (ตอนที่ 2) อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม 1.186 กม.
(3) ถนนสายภายในวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
อ.สามพราน จ.นครปฐม 0.681 กม.
(4) ถนนสายแยก ทล.2280 - บ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
2.456 กม.
(5) ถนนสายหน้าแปลงสาธิตการเกษตรของมูลนิธชิ ยั พัฒนา อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 3.475 กม.
(6) ถนนสาย บ.ห้วยหินลาด - บ.ท่าดอกคํา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
6.675 กม.
(7) ถนนสาย บ.นาแต้ - บ.ดอนคํา อ.คําตากล ้า จ.สกลนคร 2.000 กม.
(8) ถนนสายทางเขา้ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก
จ.อุบลราชธานี 3.000 กม.
(9) ถนนสายแยก ทล.2369 - ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ชุมชนป่ าหญ้าคา อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี 2.500 กม.
(10) ถนนสาย บ.นําทรัพย์ - บ.ป่ าขลู อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
3.000 กม.

209,156,000 บาท
209,156,000 บาท
96,556,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,800,000 บาท

10,800,000
30,000,000
1,660,254,600
1,162,444,600

บาท
บาท
บาท
บาท

55,790,000 บาท
15,000,000 บาท
12,989,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
45,180,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,100,000 บาท
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(11) ถนนสาย บ.บางอุดม - บ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
2.700 กม.
(12) ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.ไทยเสรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ 2.831 กม.
(13) ถนนสายแยก ทช.บก.3009 - บ.ไทยเสรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4.300 กม.
(14) ถนนสาย บ.นาคําน้อย - บ.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(15) ถนนสายแยก ทล.2393 - บ.ดงกลาง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
2.600 กม.
(16) ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3)
อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3.638 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) ถนนสายแยก ทล.230 - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1.356 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) ถนนสายทางเขา้ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก,
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 44.584 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) ถนนเชิงลาดสะพาน ขา้ มห้วยโพนงาม อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
6.528 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) ถนนสาย บ.สุขสวัสดิ์ - บ.ศรีถาวรพนา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
8.555 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

21,000,000
15,000,000
17,000,000
17,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
78,711,000 บาท
185,198,000
51,156,000
55,331,000
78,711,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,827,800 บาท

98,468,000
24,696,000
24,944,200
48,827,800

บาท
บาท
บาท
บาท
14,932,800 บาท

246,665,000
51,431,100
55,458,000
14,932,800
124,843,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
26,460,000 บาท

36,360,000 บาท
9,900,000 บาท
26,460,000 บาท
26,906,600 บาท
37,726,600 บาท
10,820,000 บาท
26,906,600 บาท
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(21) ถนนสาย บ.ห้วยส้มป่ อย - บ.ขุนแตะ (ตอนที่ 2) อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 6.784 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สันม่วง (ตอนที่ 2) อ.กัลยาณิวฒั นา
จ.เชียงใหม่ 3.351 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) ถนนสาย บ.นาน้อย - บ.หนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 9.679 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 - บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
19.893 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(25) ถนนสายภายใน บ.ทับทิมสยาม 03 (ตอนที่ 2) อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
10.675 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(26) ถนนสายทางเขา้ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที่ 2)
อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 29.430 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(27) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.ขุนยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 17.611 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

25,293,700 บาท
33,893,700 บาท
8,600,000 บาท
25,293,700 บาท
16,154,000 บาท
24,750,000 บาท
8,596,000 บาท
16,154,000 บาท
26,492,000 บาท
41,400,000 บาท
14,908,000 บาท
26,492,000 บาท
12,233,000 บาท
259,000,000
80,000,000
12,233,000
166,767,000

บาท
บาท
บาท
บาท
39,533,500 บาท

119,495,000
29,176,000
39,533,500
50,785,500

บาท
บาท
บาท
บาท
9,000,000 บาท

244,490,000
70,000,000
9,000,000
165,490,000

บาท
บาท
บาท
บาท
29,494,000 บาท

135,500,000
33,488,000
29,494,000
72,518,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) ถนนสายแยก ทล.1266 - บ.แม่กวางใต้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
10.729 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(29) ถนนสาย บ.แม่แฮน้อย - บ.แม่สะงะใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
20.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(30) ถนนสาย สพ.3087 แยก ทล.322 - บึงบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
7.431 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(31) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.หนองไทร อ.ปะคํา จ.บุรรี มั ย์ 6.070 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(32) ถนนสายแยก ทล.227 - เขือ่ นลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์ 14.695 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(33) ถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 - บ.พุทธอุทยาน อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 4.545 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(34) ถนนสาย ปข.2004 แยก ทล.37 - บ.หนองขอน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 7.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,121,800 บาท
66,996,000
22,400,000
16,121,800
28,474,200

บาท
บาท
บาท
บาท
25,676,200 บาท

127,770,000
29,690,000
25,676,200
72,403,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,192,000 บาท

80,960,000 บาท
16,192,000 บาท
64,768,000 บาท
11,968,000 บาท
59,840,000 บาท
11,968,000 บาท
47,872,000 บาท
22,920,000 บาท
114,600,000 บาท
22,920,000 บาท
91,680,000 บาท
22,320,000 บาท
111,600,000 บาท
22,320,000 บาท
89,280,000 บาท
11,800,000 บาท
59,000,000 บาท
11,800,000 บาท
47,200,000 บาท
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(35) ถนนสาย ชม.4008 แยก ทล.1103 - บ.หนองปลาสวาย อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ 6.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) ถนนสาย ชม.4034 แยก ทล.1001 - บ.เมืองวะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
8.135 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) ถนนสาย นศ.4083 แยก ทล.4103 - บ.สีแ่ ยกวัดโหนด อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 0.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(38) ถนนสาย นค.3005 แยก ทล.211 - บ.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
11.125 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(39) ถนนสาย บ.เนิน - บ.ย่านม่วง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
6.725 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) ถนนภายในโครงการพระราชดําริหมู่บา้ นเกษตร - ปศุสตั ว์มโู นะ
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 5.270 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.แม่แอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
10.985 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
12,750,000 บาท
63,750,000 บาท
12,750,000 บาท
51,000,000 บาท
17,090,000 บาท
85,450,000 บาท
17,090,000 บาท
68,360,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
12,020,000 บาท
60,100,000 บาท
12,020,000 บาท
48,080,000 บาท
6,400,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท
18,382,000 บาท
91,910,000 บาท
18,382,000 บาท
73,528,000 บาท
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(42) ถนนสายแยก ทล.1009 - ศูนย์วจิ ยั โครงการหลวงขุนห้วยแห้ง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 18.744 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) ถนนสาย บร.5025 ทต.กระสัง - บ.โนนจําปา อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์
4.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) ถนนสาย บร.3001 แยก ทล.224 - บ.ถนนหัก อ.ละหานทราย
จ.บุรรี มั ย์ 5.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(45) ถนนสาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ.หนองหัวฟาน อ.โนนสูง,
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 10.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(46) ถนนสาย นม.3010 แยก ทล.226 - บ.พิทกั ษากร อ.จักราช, พิมาย
จ.นครราชสีมา 9.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) ถนนสายแยก ทล.2 - พิพธิ ภัณฑ์ธรรมเจดีย ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
7.395 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(48) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองผักขม อ.นาดี, เมือง จ.ปราจีนบุร,ี
สระแก้ว 16.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

32,459,600 บาท
162,298,000 บาท
32,459,600 บาท
129,838,400 บาท
14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
19,200,000 บาท
96,000,000 บาท
19,200,000 บาท
76,800,000 บาท
21,060,000 บาท
105,300,000 บาท
21,060,000 บาท
84,240,000 บาท
68,131,200 บาท
340,656,000
68,131,200
136,262,400
136,262,400

บาท
บาท
บาท
บาท
37,696,400 บาท

188,482,000
37,696,400
75,392,800
75,392,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(49) ถนนสายแยก ทล.1099 - บ.ดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 8.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(50) ถนนสาย นศ.3053 แยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด อ.ระโนด
จ.สงขลา 6.250 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(51) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
16.875 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 94 รายการ (รวม 2,746 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 350 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 96 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 54 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 96 หน่วย)

16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
39,920,000 บาท

199,600,000
39,920,000
79,840,000
79,840,000

บาท
บาท
บาท
บาท
27,240,000 บาท

136,200,000
27,240,000
54,480,000
54,480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
497,810,000 บาท
497,810,000 บาท
7,170,000 บาท
5,250,000 บาท
5,250,000 บาท
1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
32,207,400 บาท
22,055,400 บาท
22,055,400 บาท
10,152,000 บาท
10,152,000 บาท
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2.1.2.7 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการติดตัง้ หมุดหลักฐาน (GPS) ให้ครอบคลุม
โครงข่ายทาง
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั ด้านจัดทํามาตรฐานและ
แลกเปลีย่ นขอ้ มูล
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ
(2) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบถนนสาย สข.2031
แยก ทล.43 - ทล.407 อ.นาหม่อม, หาดใหญ่, เมือง จ.สงขลา
(3) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบถนนสาย นม.4008
แยก ทล.201 - ทล.205 อ.ด่านขุนทด, พระทองคํา จ.นครราชสีมา
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 104 รายการ (รวม 104 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี องค์กรวิชาการนานาชาติ
2) โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นวิศวกรรมโยธา
3) ทุนการศึกษาโครงการทุนพัฒนาขา้ ราชการกรมทางหลวงชนบท

97,986,900 บาท
43,000,000 บาท
5,000,000 บาท
18,000,000 บาท
20,000,000 บาท
54,986,900 บาท
7,000,000 บาท
13,500,000 บาท
30,000,000 บาท
2,991,400 บาท
7,033,900
1,435,500
2,607,000
2,991,400

บาท
บาท
บาท
บาท
1,495,500 บาท

8,530,000
2,200,000
1,495,500
4,834,500

บาท
บาท
บาท
บาท
187,353,800 บาท
187,353,800 บาท
187,353,800
2,640,000
2,640,000
540,000
500,000
1,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
18,074,757,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ซ่อมบํารุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ได้มคี วามเสียหายให้กลับสู่สภาพใช้งานได้ดี หรือซ่อมบํารุง
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บํารุงรักษาทางหลวงชนบท
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
18,074.7575
17,974.7575
100.0000
-

รวม
18,074.7575
17,974.7575
100.0000

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบท
47,960
48,031
48,031
48,031
48,031
ที่บาํ รุงรักษา
( 33,056 )
ม./กม.
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั
( 4.0 )
การบํารุงรักษาให้มคี วามขรุขระสากลของผิวทาง
เฉลีย่ (IRI) ไม่เกิน
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จตาม
( 100 )
แผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
( 100 )
ที่ได้รบั
ล้านบาท
16,677.2458 18,074.7575 18,558.7306 19,486.6671 20,461.0004
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
16,677.2458 18,074.7575 18,558.7306 19,486.6671 20,461.0004
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
16,677.2458 18,074.7575 18,558.7306 19,486.6671 20,461.0004
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
(2) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 1 คัน
(3) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
ลพบุรี 1 คัน
(4) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี 1 คัน
(5) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 1 คัน
(6) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน
(7) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ 1 คัน
(8) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
บุรรี มั ย์ 1 คัน
(9) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
ร้อยเอ็ด 2 คัน
(10) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
อุบลราชธานี 3 คัน
(11) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
อุทยั ธานี 1 คัน
(12) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
พิจติ ร 1 คัน
(13) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
ตาก 1 คัน
(14) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 1 คัน
(15) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา 1 คัน

18,074,757,500 บาท
18,074,757,500
18,074,757,500
666,945,000
666,945,000
99,595,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,020,000 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
3,960,000 บาท
5,940,000 บาท
1,980,000 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 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
สตูล 1 คัน
(17) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 1 คัน
(18) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
สระแก้ว 1 คัน
(19) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครนายก 1 คัน
(20) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
พังงา 1 คัน
(21) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี 2 คัน
(22) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครพนม 1 คัน
(23) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี 2 คัน
(24) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 1 คัน
(25) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ สํานักบํารุงทาง 2 คัน
(26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี 1 คัน
(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 คัน
(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 คัน
(30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คัน
(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 คัน
(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 1 คัน
(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 คัน
(34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 1 คัน

1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
3,960,000 บาท
1,980,000 บาท
3,960,000 บาท
1,980,000 บาท
3,960,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
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(35) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 1 คัน
(36) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คัน
(37) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 1 คัน
(38) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(39) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 1 คัน
(40) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คัน
(41) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน
(42) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คัน
(43) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 คัน
(44) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 คัน
(45) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สํานักบํารุงทาง 1 คัน
(46) รถบริการอัดฉีด ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัน สํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) 1 คัน
(47) รถบริการอัดฉีด ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัน สํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 1 คัน
(48) รถบริการอัดฉีด ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัน สํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 1 คัน
(49) รถบริการอัดฉีด ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัน สํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 1 คัน
(50) รถบริการอัดฉีด ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัน
สํานักเครือ่ งกลและสือ่ สาร 1 คัน
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 125 หน่วย)
(2) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ลพบุรี 1 คัน

1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท
1,335,000 บาท
1,335,000 บาท
1,335,000 บาท
1,335,000 บาท
1,335,000 บาท
512,900,000 บาท
100,000,000 บาท
2,700,000 บาท
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(3) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(4) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน
(5) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ 1 คัน
(6) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
บุรรี มั ย์ 1 คัน
(7) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สุรนิ ทร์ 2 คัน
(8) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ร้อยเอ็ด 1 คัน
(9) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ศรีสะเกษ 1 คัน
(10) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
กําแพงเพชร 1 คัน
(11) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
อุตรดิตถ์ 1 คัน
(12) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 1 คัน
(13) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ 1 คัน
(14) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ลําปาง 1 คัน
(15) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 2 คัน
(16) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ชุมพร 2 คัน
(17) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา 1 คัน
(18) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ยะลา 1 คัน
(19) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 1 คัน
(20) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ตรัง 1 คัน
(21) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
พังงา 1 คัน
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(22) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สกลนคร 1 คัน
(23) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 17
(เชียงราย) 1 คัน
(24) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
แพร่ 1 คัน
(25) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี 2 คัน
(26) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สุพรรณบุรี 1 คัน
(27) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง สํานักบํารุงทาง 1 คัน
(28) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
1 คัน
(29) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
1 คัน
(30) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
1 คัน
(31) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)
1 คัน
(32) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
1 คัน
(33) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
1 คัน
(34) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่
1 คัน
(35) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ)์
1 คัน
(36) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
1 คัน
(37) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุร)ี
1 คัน
(38) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(39) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 2 คัน
(40) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 คัน
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(41) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 คัน
(42) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 2 คัน
(43) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 คัน
(44) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน
(45) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 2 คัน
(46) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 2 คัน
(47) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน
(48) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 1 คัน
(49) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คัน
(50) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 คัน
(51) รถบดแบบผสม (ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 1 คัน
(52) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 1 คัน
(53) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บรุ ี 1 คัน
(54) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี 1 คัน
(55) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี 1 คัน
(56) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 1 คัน
(57) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 1 คัน
(58) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) 1 คัน
(59) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) 1 คัน
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(60) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 1 คัน
(61) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี 1 คัน
(62) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) 1 คัน
(63) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 1 คัน
(64) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 คัน
(65) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 1 คัน
(66) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1 คัน
(67) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(68) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ 1 คัน
(69) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทพังงา 1 คัน
(70) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) 1 คัน
(71) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ)์ 1 คัน
(72) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) 1 คัน
(73) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุร)ี 1 คัน
(74) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 1 คัน
(75) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
สํานักบํารุงทาง 2 คัน
(76) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 1 คัน
(77) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทบุรรี มั ย์ 1 คัน
(78) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 คัน
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(79) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คัน
(80) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 คัน
(81) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน
(82) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน
(83) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 คัน
(84) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
สํานักบํารุงทาง 2 คัน
(85) รถทําความสะอาดผิวทาง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5
(นครราชสีมา) 1 คัน
(86) รถทําความสะอาดผิวทาง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10
(เชียงใหม่) 1 คัน
(87) รถทําความสะอาดผิวทาง สํานักบํารุงทาง 2 คัน
(88) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ พร้อมชุดยกสไลด์
สํานักบํารุงทาง 1 คัน
(89) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 1 ชุด
(90) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) 1 ชุด
(91) ส่วนต่อสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) 1 ชุด
(92) ส่วนต่อสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 ชุด
(93) ชุดทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรูปและส่วนต่อเพิม่ ความยาว
สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ (Launching System)
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี 1 ชุด
(94) ชุดทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรูปและส่วนต่อเพิม่ ความยาว
สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ (Launching System)
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครือ่ งจักรกล
(1) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 2 คัน
(2) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 คัน
(3) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คัน
(4) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 คัน
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(5) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 2 คัน
(6) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 คัน
(7) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทบุรรี มั ย์ 1 คัน
(8) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 1 คัน
(9) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คัน
(10) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 2 คัน
(11) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทพิจติ ร 1 คัน
(12) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 คัน
(13) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 2 คัน
(14) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน
(15) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 คัน
(16) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 1 คัน
(17) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 2 คัน
(18) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 คัน
(19) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 1 คัน
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) เครือ่ งตรวจสอบโครงสร้างสะพานภูมภิ าคแบบไม่ทาํ ลาย
สํานักบํารุงทาง 1 ชุด
(3) ชุดซ่อมบํารุงและสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ประจําปี สาํ หรับ
รถสํารวจสภาพโครงสร้างชัน้ ทางด้วยตุม้ นํา้ หนักกระแทก
(Falling Weight Deflectometer) สํานักบํารุงทาง 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1,228 รายการ (รวม 48,031 กม.)
(2) งานบํารุงโครงการปรับปรุงผิวทางบนสะพานและทางต่างระดับ
แยกเพชรเกษม - รัชดาภิเษก ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์
เขตธนบุร,ี จอมทอง,ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) งานบํารุงโครงการปรับปรุงผิวทางบนสะพานและทางต่างระดับ
ถนนราชพฤกษ์ ตัดกับถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(4) งานบํารุงโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทางคู่ขนาน
ถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม.ที่ 13+900 ถึง กม.ที่ 16+600 เขตภาษีเจริญ,
ตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
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(5) งานบํารุงถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านหนองหมู อ.ธัญบุร,ี หนองเสือ,วิหารแดง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(6) งานบํารุงถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 340 บ้านคลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(7) งานบํารุงถนนสาย อย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 340 บ้านไม้ตรา อ.ลาดบัวหลวง,บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(8) งานบํารุงถนนสาย อย.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 347 บ้านบางระกํา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(9) งานบํารุงถนนสาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(10) งานบํารุง อย.014 สะพานกระทุ่มหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(11) งานบํารุงถนนสาย อย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 บ้านป้ อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(12) งานบํารุงโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยทางคู่ขนาน
ถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 6+900 อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(13) งานบํารุงโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน
สาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(14) งานบํารุง ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ ตอนที่ 5
(ระบบระบายนํา้ ) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(15) งานบํารุงโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์รองรับการเคลือ่ นตัว
(Mechanical pot bearing) และแก้ไขเสาตอม่อสะพานทางยกระดับ
ถนนราชพฤกษ์ตดั ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(16) งานบํารุงถนนสาย อท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 บ้านห้วยโรง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(17) งานบํารุงถนนสาย อท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 บ้านหัวเด่น อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(18) งานบํารุงถนนสาย อท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 บ้านคลองอ้ายทอก อ.วิเศษชัยชาญ,สามโก้ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(19) งานบํารุงถนนสาย อท.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 334 บ้านอินทประมูล อ.เมือง,โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(20) งานบํารุงถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 บา้ นวังม่วง อ.มวกเหล็ก,วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(21) งานบํารุงถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 บ้านหาดสองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(22) งานบํารุงถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 บ้านท่าลาน อ.หนองโดน,บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง
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(23) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 บ้านกระดานเลือ่ น อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(24) งานบํารุงถนนสาย ลบ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านวังเพลิง อ.พัฒนานิคม,โคกสําโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(25) งานบํารุงถนนสาย ลบ.5130 เลียบเขือ่ นป่ าสักชลสิทธิ์ฝงั ่ ขวา
อ.ชัยบาดาล,ท่าหลวง,พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(26) งานบํารุงถนนสาย ลบ.5072 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4003 บ้านข่อยใต้ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(27) งานบํารุง ลบ.024 สะพานคลองเชิงแพนง อ.โคกเจริญ
จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(28) งานบํารุงถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 บา้ นกลาง อ.เมือง,อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(29) งานบํารุงถนนสาย สห.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 แยกทางหลวงหมายเลข 3251 อ.ค่ายบางระจัน,บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
1 แห่ง
(30) งานบํารุงถนนสาย สห.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32 บ้านแหลมทอง อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(31) งานบํารุงถนนสาย สห.5024 แยกทางหลวงชนบท สห.5040 แยกทางหลวงชนบท สห.4020 อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(32) งานบํารุงถนนสาย ชบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3284 บ้านตลาดสามแยกอ่างเวียน อ.พนัสนิคม,บ้านบึง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(33) งานบํารุงถนนสาย ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340 บา้ นเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(34) งานบํารุงถนนสาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 บ้านศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(35) งานบํารุงถนนสาย รย.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3471 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3139 อ.บ้านค่าย,เมือง จ.ระยอง 1 แห่ง
(36) งานบํารุงถนนสาย รย.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 344 บ้านเขาตลาด อ.แกลง,วังจันทร์ จ.ระยอง 1 แห่ง
(37) งานบํารุงถนนสาย จบ.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 หาดคุง้ วิมาน อ.นายายอาม,ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(38) งานบํารุงถนนสาย ตร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3148 อ่างเก็บนํา้ เขาระกํา อ.เมือง จ.ตราด 1 แห่ง
(39) งานบํารุงถนนสาย ตร.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านท่าโสม อ.เขาสมิง,เมือง จ.ตราด 1 แห่ง
(40) งานบํารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 บ้านไร่โคก อ.บ้านลาด,เขาย้อย จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
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(41) งานบํารุงถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.4024 บ้านขลู่ อ.บ้านลาด,ท่ายาง,เมือง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(42) งานบํารุงถนนสาย สค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 บ้านวัดเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(43) งานบํารุงถนนสาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(44) งานบํารุงถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองมะเดือ่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(45) งานบํารุงถนนสาย รบ.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านไร่ชาวเหนือ อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(46) งานบํารุงถนนสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 บ้านสีแ่ ยกหนองไผ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(47) งานบํารุงถนนสาย รบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3336 บ้านรางนายร้อย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(48) งานบํารุงถนนสาย ปข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3218 บ้านดอนมะกอก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(49) งานบํารุงถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บา้ นทองอินทร์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(50) งานบํารุงถนนสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 บ้านหนองขอน อ.ปราณบุร,ี หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(51) งานบํารุงถนนสาย ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านยางชุม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(52) งานบํารุงถนนสาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเนินกรวด อ.บางสะพาน,บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(53) งานบํารุงถนนสาย นม.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านหนองยาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(54) งานบํารุงถนนสาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 บ้านปะคํา อ.ด่านขุนทด,พระทองคํา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(55) งานบํารุงถนนสาย นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านท่าช้าง อ.หนองบุญมาก,เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(56) งานบํารุงถนนสาย นม.5004 แยกทางหลวงชนบท นม.3012 อําเภอเทพสถิต อ.เทพารักษ์,เทพสถิต จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(57) งานบํารุงถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านกุดคล ้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(58) งานบํารุงถนนสาย ชย.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 225 แยกทางหลวงหมายเลข 201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(59) งานบํารุงถนนสาย ชย.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 แยกทางหลวงหมายเลข 2369 อ.เนินสง่า,พระทองคํา จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง

21,250,000 บาท
13,639,000 บาท
11,860,000 บาท
35,000,000 บาท
38,545,000 บาท
20,790,000 บาท
22,000,000 บาท
14,825,000 บาท
21,790,000 บาท
20,534,000 บาท
21,569,000 บาท
15,000,000 บาท
22,534,000 บาท
23,720,000 บาท
20,755,000 บาท
30,850,000 บาท
28,000,000 บาท
18,569,000 บาท
14,825,000 บาท
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(60) งานบํารุงถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 แยกทางหลวงหมายเลข 2359 อ.บ้านเขว ้า,หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(61) งานบํารุงถนนสาย ชย.6046 บ้านหนองลุมพุก - บ้านโกรกตาแป้ น
อ.จัตรุ สั ,เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(62) งานบํารุงถนนสาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 บ้านละหานทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(63) งานบํารุงถนนสาย บร.5053 แยกทางหลวงชนบท บร.4013 บ้านกรวด อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(64) งานบํารุงถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 บ้านห้วยราช อ.สตึก,ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(65) งานบํารุงถนนสาย บร.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 บ้านกระสัง อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(66) งานบํารุงถนนสาย สร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 บ้านปราสาท อ.สังขะ,ขุขนั ธ์ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(67) งานบํารุงถนนสาย สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านลําดวน อ.ศีขรภูม,ิ ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(68) งานบํารุงถนนสาย สร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2081 บ้านไพรขลา อ.ท่าตูม,ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(69) งานบํารุงถนนสาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 เมืองสุรนิ ทร์ อ.จอมพระ,เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(70) งานบํารุงถนนสาย ขก.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านแก้งคร้อ อ.หนองเรือ,บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(71) งานบํารุงถนนสาย ขก.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านสีชมพู อ.ชุมแพ,สีชมพู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(72) งานบํารุงถนนสาย ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านสําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(73) งานบํารุงถนนสาย ขก.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 207 บ้านนาเชือก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(74) งานบํารุง ขก.007 สะพานวังผ้าอ้อม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
1 แห่ง
(75) งานบํารุงถนนสาย รอ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บา้ นโคกทม อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(76) งานบํารุงถนนสาย รอ.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(77) งานบํารุงถนนสาย รอ.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านอีโก่ม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

12,453,000 บาท
18,383,000 บาท
23,072,000 บาท
15,000,000 บาท
20,500,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,490,000 บาท
14,017,000 บาท
24,000,000 บาท
16,878,500 บาท
18,260,000 บาท
28,420,000 บาท
17,595,000 บาท
20,900,000 บาท
25,100,000 บาท
22,400,000 บาท
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(78) งานบํารุงถนนสาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 บ้านหนองฟ้ า อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(79) งานบํารุงถนนสาย มค.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านแก้งน้อย อ.บรบือ,โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(80) งานบํารุงถนนสาย มค.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 209 บ้านโคกสูง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(81) งานบํารุงถนนสาย อบ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 บา้ นกุดขา้ วปุ้น อ.ตระการพืชผล,กุดขา้ วปุ้น จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(82) งานบํารุงถนนสาย อบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 บ้านท่าเสียว อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(83) งานบํารุงถนนสาย อบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 บ้านนาจะหลวย อ.เดชอุดม,นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(84) งานบํารุงถนนสาย อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม,บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(85) งานบํารุงถนนสาย อบ.5105 แยกทางหลวงชนบท อบ.2060 สวนสัตว์จงั หวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(86) งานบํารุงถนนสาย ศก.5085 แยกทางหลวงชนบท ศก.3065 บ้านเขิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(87) งานบํารุงถนนสาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 บ้านห้วยทับทัน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ,เมืองจันทร์,ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(88) งานบํารุงถนนสาย ศก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 220 บ้านไพรบึง อ.ไพรบึง,ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(89) งานบํารุงถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 บ้านโนนศรีไคล อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(90) งานบํารุงถนนสาย ศก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 อําเภอบึงบูรพ์ อ.ราษีไศล,บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(91) งานบํารุงถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านสวาท อ.ป่ าติ้ว,ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
(92) งานบํารุงถนนสาย ยส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย,ค้อวัง จ.ยโสธร 1 แห่ง
(93) งานบํารุงถนนสาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 บ้านห้องแซง อ.ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
(94) งานบํารุงถนนสาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านเชียงเพ็ง อ.คําเขือ่ นแก้ว,ป่ าติ้ว จ.ยโสธร 1 แห่ง
(95) งานบํารุงถนนสาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บา้ นกุดชุม อ.ป่ าติ้ว,กุดชุม จ.ยโสธร 1 แห่ง

16,800,000 บาท
12,417,000 บาท
13,133,000 บาท
23,720,000 บาท
29,650,000 บาท
29,600,000 บาท
23,720,000 บาท
12,200,000 บาท
30,810,000 บาท

24,906,000 บาท
24,000,000 บาท
20,690,000 บาท
12,582,000 บาท
16,500,000 บาท
19,250,000 บาท
13,500,000 บาท
15,500,000 บาท
13,500,000 บาท
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(96) งานบํารุงถนนสาย อจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 บ้านนางาม อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(97) งานบํารุงถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 บ้านตําแย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(98) งานบํารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 อําเภอพนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(99) งานบํารุงถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 บ้านคลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(100) งานบํารุงถนนสาย นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว อ.ตาคลี,พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(101) งานบํารุงถนนสาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(102) งานบํารุงถนนสาย ตก.3050 ถนนพัฒนานครแม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 1 แห่ง
(103) งานบํารุงถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านโป่ งแดง อ.สามเงา จ.ตาก 1 แห่ง
(104) งานบํารุงถนนสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก 1 แห่ง
(105) งานบํารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงท้องถิน่ อบจ.บ้านหนองเสือ อ.เมือง จ.ตาก 1 แห่ง
(106) งานบํารุงถนนสาย กพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 เทศบาลตําบลปากดง อ.ปางศิลาทอง,คลองขลุง,เมือง จ.กําแพงเพชร
1 แห่ง
(107) งานบํารุงถนนสาย กพ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1280 เทศบาลตําบลท่ามะเขือ อ.ทรายทองวัฒนา,คลองขลุง จ.กําแพงเพชร
1 แห่ง
(108) งานบํารุงถนนสาย กพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 บ้านมาบไผ่ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(109) งานบํารุงถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 บ้านหนองไม้แก่น อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(110) งานบํารุงถนนสาย อน.5017 เทศบาลหนองขาหย่าง บ้านหลุมเขา้ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(111) งานบํารุงถนนสาย พจ.5037 เชื่อมถนนเทศบาลตําบลโพทะเล บ้านปากนํา้ อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(112) งานบํารุงถนนสาย พจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 บ้านป่ าเรไร อ.ดงเจริญ จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(113) งานบํารุงถนนสาย พจ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านดงสว่าง อ.สากเหล็ก จ.พิจติ ร 1 แห่ง

28,000,000 บาท
27,500,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
26,000,000 บาท
16,000,000 บาท
15,600,000 บาท
16,000,000 บาท
26,500,000 บาท
27,572,000 บาท

22,000,000 บาท

26,685,000 บาท
23,685,000 บาท
23,000,000 บาท
24,000,000 บาท
27,871,000 บาท
32,580,000 บาท
30,000,000 บาท
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(114) งานบํารุงถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 บ้านห้วยปลาดุก อ.เมือง,ท่าปลา,ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(115) งานบํารุงถนนสาย อต.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 117 บ้านนาใหม่ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(116) งานบํารุงถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014 บ้านนายาง - บ้านโคน - บ้านวังพะเนียด อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(117) งานบํารุงถนนสาย อต.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1204 บ้านนายาง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(118) งานบํารุงถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 บ้านท่าขา้ ม อ.วัดโบสถ์,พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(119) งานบํารุงถนนสาย พล.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านท่าดินแดง อ.วังทอง,บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(120) งานบํารุงถนนสาย สท.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1177 บ้านห้วยไม้ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(121) งานบํารุงถนนสาย สท.6055 บ้านท่าวิเศษ - บ้านขอนซุง
อ.ทุ่งเสลีย่ ม จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(122) งานบํารุงถนนสาย พช.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 113 บ้านหนองตาด อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(123) งานบํารุงถนนสาย พช.2057 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(124) งานบํารุงถนนสาย พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113 บ้านวังชะนาง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(125) งานบํารุงถนนสาย พช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1205 บ้านนํา้ ลัด อ.วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(126) งานบํารุงถนนสาย พช.5048 แยกทางหลวงชนบท พช.2016 บ้านแหลมชนแดน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(127) งานบํารุงถนนสาย พช.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(128) งานบํารุงถนนสาย ชม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(129) งานบํารุงถนนสาย ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านแม่สลัก อ.ฝาง,แม่อาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(130) งานบํารุงถนนสาย ชม.5066 อําเภอแม่แจ่ม - บ้านพุย
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(131) งานบํารุงถนนสาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านหนองขวาง อ.ไชยปราการ,ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(132) งานบํารุงถนนสาย ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านแม่สลัก อ.ฝาง,แม่อาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

25,300,000 บาท
15,000,000 บาท
19,500,000 บาท
13,000,000 บาท
18,000,000 บาท
21,900,000 บาท
32,000,000 บาท
24,313,000 บาท
15,905,000 บาท
19,790,000 บาท
25,000,000 บาท
21,000,000 บาท
23,720,000 บาท
15,400,000 บาท
49,200,000 บาท
20,500,000 บาท
21,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,500,000 บาท

403

(133) งานบํารุง ชม.015 สะพานมิตรภาพดงป่ าลัน - หนองมะจับ
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(134) งานบํารุงถนนสาย ชม.6050 ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านแม่ซา อ.กัลยาณิวฒั นา,แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(135) งานบํารุงถนนสาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านใหม่ อ.แม่ทา จ.ลําพูน 1 แห่ง
(136) งานบํารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านปงแม่ลอบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(137) งานบํารุงถนนสาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านผาต้าย อ.ลี้ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(138) งานบํารุงถนนสาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บา้ นตะเคียนปม อ.ลี้ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(139) งานบํารุงถนนสาย มส.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านสันติสุข (ตอนที่ 2) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(140) งานบํารุงถนนสาย มส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1194 บ้านป่ าเหว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(141) งานบํารุงถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 บ้านรักไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(142) งานบํารุงถนนสาย มส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 105 บ้านสบโขง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(143) งานบํารุงถนนสาย มส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านสันติธรรม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(144) งานบํารุงถนนสาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(145) งานบํารุงถนนสาย มส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266 บ้านห้วยผักไผ่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(146) งานบํารุงถนนสาย ลป.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านนํา้ หลง อ.สบปราบ,เสริมงาม จ.ลําปาง 1 แห่ง
(147) งานบํารุงถนนสาย สฎ.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 44 บ้านสะพานสอง อ.กาญจนดิษฐ์,บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(148) งานบํารุงถนนสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 บ้านแหลมสันติ อ.หลังสวน,ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง
(149) งานบํารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านนํา้ ทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
(150) งานบํารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 บ้านบางพระใต้ อ.เมือง,ละอุ่น จ.ระนอง 1 แห่ง
(151) งานบํารุงถนนสาย รน.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านวัดควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แห่ง

19,500,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,500,000 บาท
22,300,000 บาท
20,400,000 บาท
20,500,000 บาท
20,000,000 บาท
13,000,000 บาท
29,800,000 บาท
26,662,000 บาท
29,000,000 บาท
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20,840,000 บาท
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14,700,000 บาท
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(152) งานบํารุงถนนสาย รน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านทรายอ่อน อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
(153) งานบํารุงถนนสาย นศ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 408 บ้านหัวอ้ายเต่า อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(154) งานบํารุงถนนสาย นศ.4079 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 บ้านสระโพธิ์ อ.หัวไทร,เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(155) งานบํารุงถนนสาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 เขตเทศบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 1 แห่ง
(156) งานบํารุงถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408 เขตเทศบาลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(157) งานบํารุงถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 เขตเทศบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 1 แห่ง
(158) งานบํารุงถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 บา้ นปากจ่า อ.ควนเนียง จ.สงขลา 1 แห่ง
(159) งานบํารุงถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 บ้านสะพานวา อ.ละงู,ทุ่งหว ้า จ.สตูล 1 แห่ง
(160) งานบํารุงถนนสาย สต.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 416 บ้านลาหงา อ.ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(161) งานบํารุงถนนสาย สต.3001 แยกทาหลวงหมายเลข 416 บ้านฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง
(162) งานบํารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 นํา้ ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง,มะนัง จ.สตูล 1 แห่ง
(163) งานบํารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(164) งานบํารุงถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 บ้านนํา้ วน อ.ศรีสาคร,จะแนะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(165) งานบํารุงถนนสาย ยล.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 410 บ้านคอราแม อ.กรงปิ นงั จ.ยะลา 1 แห่ง
(166) งานบํารุงถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 บ้านแอและ อ.กาบัง จ.ยะลา 1 แห่ง
(167) งานบํารุงถนนสาย ยล.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 410 บ้านจันทรัตน์ อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(168) งานบํารุงถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านบาซากาจิ อ.ยะหริง่ ,มายอ,ยะรัง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(169) งานบํารุงถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านบาซาเอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(170) งานบํารุงถนนสาย ฉช.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 บ้านควายเขาหัก อ.ราชสาส์น,บางคล ้า จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

12,500,000 บาท
40,880,000 บาท
36,185,000 บาท
22,000,000 บาท
26,000,000 บาท
30,000,000 บาท
20,500,000 บาท
23,127,000 บาท
15,000,000 บาท
18,500,000 บาท
13,000,000 บาท
24,000,000 บาท
16,500,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
23,330,000 บาท
21,000,000 บาท
20,500,000 บาท
17,150,000 บาท
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(171) งานบํารุงถนนสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 บ้านหนองกระทิง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(172) งานบํารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 บ้านขุนชํานาญ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(173) งานบํารุงถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 อําเภอท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต,ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(174) งานบํารุงถนนสาย ปจ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านพระอาจารย์ อ.บ้านสร้าง,จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(175) งานบํารุงถนนสาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 บ้านโปร่งใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(176) งานบํารุงถนนสาย ปจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 บ้านโคกปี บ อ.บ้านสร้าง,ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(177) งานบํารุงถนนสาย ปจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 บ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(178) งานบํารุงถนนสาย นย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 บ้านเทพโลก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(179) งานบํารุงถนนสาย นย.5034 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 บ้านดอนยอ อ.องครักษ์,เมือง จ.นครนายก 1 แห่ง
(180) งานบํารุงถนนสาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านคลองหกวา อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(181) งานบํารุงถนนสาย นย.5030 แยกคันคลองชลประทาน บ้านบางมงคล อ.เมือง,บ้านนา จ.นครนายก 1 แห่ง
(182) งานบํารุงถนนสาย สก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 317 บ้านหนองใหญ่ อ.เขาฉกรรจ์,วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(183) งานบํารุงถนนสาย สก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3383 บ้านคลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(184) งานบํารุงถนนสาย สก.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 บา้ นซับสมบูรณ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(185) งานบํารุงถนนสาย สก.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(186) งานบํารุงถนนสาย สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 คลองหาด อ.วัฒนานคร,คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(187) งานบํารุงถนนสาย สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านคลองผักขม อ.นาดี,เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(188) งานบํารุงถนนสาย กบ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4197 บ้านควนเขียว อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 แห่ง
(189) งานบํารุงถนนสาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเพหลา (ช่วงที่ 1) อ.เหนือคลอง,คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง

13,164,000 บาท
19,985,000 บาท
25,679,000 บาท
25,500,000 บาท
20,550,000 บาท
22,500,000 บาท
21,750,000 บาท
26,000,000 บาท
25,400,000 บาท
45,000,000 บาท
25,000,000 บาท
22,000,000 บาท
10,430,000 บาท
10,200,000 บาท
20,450,000 บาท
29,890,000 บาท
36,500,000 บาท
20,480,000 บาท
16,000,000 บาท
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(190) งานบํารุงถนนสาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านฉาง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 1 แห่ง
(191) งานบํารุงถนนสาย ตง.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 404 บ้านต้นปรง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(192) งานบํารุงถนนสาย ตง.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 403 บ้านห้วยขี้แรด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(193) งานบํารุงถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 บ้านหาดปากเมง อ.กันตัง,สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง
(194) งานบํารุงถนนสาย ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 บ้านโคกพลา อ.สิเกา,วังวิเศษ จ.ตรัง 1 แห่ง
(195) งานบํารุงถนนสาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านหารเทา อ.ป่ าบอน,ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(196) งานบํารุงถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านใหม่ อ.ควนขนุน,เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(197) งานบํารุงถนนสาย อด.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านท่ายม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(198) งานบํารุงถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 บ้านโนนอุดม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(199) งานบํารุงถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 บ้านนํา้ โสม อ.นํา้ โสม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(200) งานบํารุงถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านอ้อมกอ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(201) งานบํารุงถนนสาย อด.3072 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านดงมีชยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(202) งานบํารุงถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 บ้านโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ,โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 แห่ง
(203) งานบํารุงถนนสาย นค.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านเทือ่ ม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร จ.หนองคาย 1 แห่ง
(204) งานบํารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 บ้านเลิศไมตรี อ.โพนพิสยั ,เฝ้ าไร่ จ.หนองคาย 1 แห่ง
(205) งานบํารุงถนนสาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 1 แห่ง
(206) งานบํารุงถนนสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211 บ้านเชียงดี (ตอนหนองคาย) อ.สังคม จ.หนองคาย 1 แห่ง
(207) งานบํารุงถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี อ.เมือง,โพนพิสยั จ.หนองคาย 1 แห่ง
(208) งานบํารุงถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านสร้างเสีย่ น อ.เมือง,ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง

16,000,000 บาท
17,440,000 บาท
25,000,000 บาท
18,430,000 บาท
11,900,000 บาท
12,000,000 บาท
15,500,000 บาท
31,429,000 บาท
23,720,000 บาท
33,801,000 บาท
24,954,000 บาท
15,800,000 บาท
40,122,000 บาท
15,418,000 บาท
20,400,000 บาท
24,906,000 บาท
16,000,000 บาท
15,214,000 บาท
22,500,000 บาท
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(209) งานบํารุงถนนสาย นภ.5018 แยกทางหลวงชนบท นภ.3012 บ้านผาเวียง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(210) งานบํารุงถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองมุม อ.เมือง,ปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(211) งานบํารุงถนนสาย บก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 บ้านบัวโคก อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(212) งานบํารุงถนนสาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านนาคํา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(213) งานบํารุงถนนสาย กส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 อําเภอสหัสขันธ์ อ.หนองกุงศรี,สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(214) งานบํารุงถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 บ้านคําไฮ (ตอนกาฬสินธู )์ อ.คําม่วง,วังสามหมอ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(215) งานบํารุงถนนสาย กส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2416 บ้านกุดโดน อ.ยางตลาด,ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(216) งานบํารุงถนนสาย กส.2065 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านดงสยาม อ.เมือง,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(217) งานบํารุงถนนสาย นพ.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านเหล่าภูมี อ.เมือง จ.นครพนม 1 แห่ง
(218) งานบํารุงถนนสาย นพ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 บ้านดอนมะจ่าง อ.นาหว ้า,ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แห่ง
(219) งานบํารุงถนนสาย นพ.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านคําสะอาด อ.ท่าอุเทน,ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แห่ง
(220) งานบํารุง นพ.005 สะพานห้วยบังฮวด อ.เมือง
จ.นครพนม 1 แห่ง
(221) งานบํารุงถนนสาย นพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านรามราช อ.เมือง จ.นครพนม 1 แห่ง
(222) งานบํารุงถนนสาย สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านหนองเม็ก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1 แห่ง
(223) งานบํารุงถนนสาย สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22 เขือ่ นนํา้ อูน อ.เมือง,พรรณานิคม,พังโคน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(224) งานบํารุงถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านลาดกระเฌอ อ.พังโคน,พรรณานิคม,กุดบาก จ.สกลนคร 1 แห่ง
(225) งานบํารุงถนนสาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านนาฮี อ.วานรนิวาส,คําตากล ้า,อากาศอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(226) งานบํารุงถนนสาย สน.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 บ้านนาน้อย อ.อากาศอํานวย,นาหว ้า จ.สกลนคร 1 แห่ง
(227) งานบํารุงถนนสาย ชร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 บ้านท่าขา้ วเปลือก อ.เชียงแสน,แม่จนั จ.เชียงราย 1 แห่ง

24,500,000 บาท
17,200,000 บาท
10,800,000 บาท
14,900,000 บาท
20,500,000 บาท
14,825,000 บาท
16,116,000 บาท
24,906,000 บาท
12,000,000 บาท
15,200,000 บาท
29,000,000 บาท
25,000,000 บาท
13,500,000 บาท
29,906,000 บาท
14,825,000 บาท
20,500,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
24,637,000 บาท
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(228) งานบํารุงถนนสาย ชร.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1207 บ้านรวมมิตร อ.เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(229) งานบํารุงถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านร้องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 1 แห่ง
(230) งานบํารุงถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย,เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(231) งานบํารุงถนนสาย ชร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 บ้านแซว อ.เชียงของ,เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง
(232) งานบํารุงถนนสาย นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านห้วยหยวก อ.เวียงสา จ.น่าน 1 แห่ง
(233) งานบํารุงถนนสาย พย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านบุญเรือง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง
(234) งานบํารุง พย.014 สะพานขา้ มแม่นาํ้ ยม อ.เชียงม่วน
จ.พะเยา 1 แห่ง
(235) งานบํารุง พย.008 สะพานออยพัฒนา อ.ปง จ.พะเยา
1 แห่ง
(236) งานบํารุงถนนสาย พย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 บ้านดอนไชย อ.ปง จ.พะเยา 1 แห่ง
(237) งานบํารุงถนนสาย พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 แยกทางหลวงชนบท พร.4016 อ.สอง จ.แพร่ 1 แห่ง
(238) งานบํารุงถนนสาย พร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 103 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 อ.สอง จ.แพร่ 1 แห่ง
(239) งานบํารุงถนนสาย พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 103 แยกทางหลวงหมายเลข 101 อ.สอง จ.แพร่ 1 แห่ง
(240) งานบํารุงถนนสาย พร.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 บ้านเด่นชัย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 แห่ง
(241) งานบํารุงถนนสาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 บ้านทุ่ง อ.เด่นชัย จ.แพร่ 1 แห่ง
(242) งานบํารุงถนนสาย สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านใหม่นพรัตน์ อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(243) งานบํารุงถนนสาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข.3040 บ้านโป่ งกูป อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(244) งานบํารุงถนนสาย สพ.6098 บ้านหน่อสุวรรณ - บ้านลาดตาล
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(245) งานบํารุงถนนสาย สพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 340 บ้านบางตาเถร อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(246) งานบํารุงถนนสาย สพ.5085 แยกทางหลวงชนบท สพ. 2004 บ้านโรงนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง

14,900,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,825,000 บาท
15,000,000 บาท
14,500,000 บาท
15,000,000 บาท
14,557,000 บาท
11,860,000 บาท
24,906,000 บาท
16,000,000 บาท
12,400,000 บาท
23,000,000 บาท
28,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(247) งานบํารุง สพ.022 สะพานคลองโมง อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(248) งานบํารุงถนนสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 บ้านองครักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(249) งานบํารุงถนนสาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 บ้านทุ่งทอง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(250) งานบํารุงถนนสาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 บา้ นอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(251) งานบํารุงถนนสาย กจ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 323 บ้านท่ากระทิ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(252) งานบํารุงถนนสาย กจ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 3488 บ้านทุ่งสว่าง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(253) งานบํารุงถนนสาย กจ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 บ้านหนองงูเหลือม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(254) งานบํารุงถนนสาย กจ.3095 แยกทางหลวงหมายเลข 323 บ้านดอนกระเพรา อ.ท่าม่วง,พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(255) งานบํารุงถนนสาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199 บ้านท่าลําใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(256) งานบํารุงถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 บ้านหนองรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(257) งานบํารุงถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเกาะศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง
(258) งานบํารุงถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 เคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(259) งานบํารุงถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 บ้านคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(260) งานบํารุงถนนสาย สป.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านบางกะสี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(261) งานบํารุงถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บา้ นสองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(262) งานบํารุงถนนสาย สห.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 309 บ้านพิกลุ ทอง อ.พรหมบุร,ี ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(263) งานบํารุงถนนสาย สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(264) งานบํารุงถนนสาย ชบ.5020 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 บ้านคลองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(265) งานบํารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 บ้านคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 1 แห่ง

15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
21,000,000 บาท
35,580,000 บาท
14,000,000 บาท
20,500,000 บาท
18,500,000 บาท
14,000,000 บาท
20,500,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,950,000 บาท
10,050,000 บาท
19,350,000 บาท
24,298,000 บาท
10,237,000 บาท
10,100,000 บาท
17,000,000 บาท
19,139,000 บาท
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(266) งานบํารุงถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 บ้านหนองสนม อ.บ้านค่าย,นิคมพัฒนา,เมือง จ.ระยอง 1 แห่ง
(267) งานบํารุงถนนสาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 นิคมสร้างตนเองสาย 15 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 1 แห่ง
(268) งานบํารุงถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 บ้านตาพลาย อ.มะขาม,ขลุง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(269) งานบํารุงถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 ชะอํา (ตอนเพชรบุร)ี อ.บ้านแหลม,เมือง,ท่ายาง,ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(270) งานบํารุง พบ.020 สะพานขา้ มห้วยสามหาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(271) งานบํารุงถนนสาย สค.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 375 บ้านกระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(272) งานบํารุงถนนสาย สค.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสาคร) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(273) งานบํารุงถนนสาย ปข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านต้นทองหลาง อ.บางสะพานน้อย,บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
1 แห่ง
(274) งานบํารุงถนนสาย ชย.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2354 แยกทางหลวงชนบท ชย.3011 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(275) งานบํารุงถนนสาย บร.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 219 บ้านโนนจําปา อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(276) งานบํารุงถนนสาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านรําเบอะ อ.เมือง,ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(277) งานบํารุงถนนสาย รอ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043 บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(278) งานบํารุงถนนสาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านนาซําแซง อ.ภูเรือ,วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง
(279) งานบํารุงถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านท่าสะอาด อ.เอราวัณ จ.เลย 1 แห่ง
(280) งานบํารุงถนนสาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านท่าลี่ อ.เมือง,ท่าลี่ จ.เลย 1 แห่ง
(281) งานบํารุงถนนสาย ลย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2141 บ้านเพิม่ อ.ผาขาว จ.เลย 1 แห่ง
(282) งานบํารุงถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านผาหวาย อ.หนองหิน จ.เลย 1 แห่ง
(283) งานบํารุงถนนสาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านไร่สสี ุก อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง

12,300,000 บาท
16,774,000 บาท
16,895,000 บาท
19,200,000 บาท
23,190,000 บาท
12,639,000 บาท
10,800,000 บาท

10,272,000 บาท
16,300,000 บาท
13,539,000 บาท
11,839,000 บาท
32,200,000 บาท
14,306,000 บาท
14,139,000 บาท
15,300,000 บาท
13,700,000 บาท
10,090,000 บาท
11,139,000 บาท
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(284) งานบํารุงถนนสาย นว.2037 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(285) งานบํารุงถนนสาย นว.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 3330 บ้านวังกระโดนน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(286) งานบํารุงถนนสาย นว.4105 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 ซับสมบูรณ์ - ซับใหญ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(287) งานบํารุงถนนสาย กพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 บ้านบ่อทอง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(288) งานบํารุงถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 113 บ้านหนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(289) งานบํารุงถนนสาย ลพ.5034 แยกทางหลวงชนบท ลพ.3004 บ้านต้นผึ้ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(290) งานบํารุงถนนสาย ลพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านท่าหลุก อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(291) งานบํารุงถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 116 บ้านบูชา อ.เมือง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(292) งานบํารุงถนนสาย สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านบางพระ อ.พุนพิน,คีรรี ฐั นิคม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(293) งานบํารุงถนนสาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112 นํา้ ตกจําปูน อ.ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง
(294) งานบํารุงถนนสาย ชพ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านหนองไม้แก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 แห่ง
(295) งานบํารุงถนนสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท รน.1007 บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น,ทุ่งตะโก จ.ระนอง 1 แห่ง
(296) งานบํารุงถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงชนบท รน.1016 บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
(297) งานบํารุงถนนสาย นศ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 บ้านบางหญ้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(298) งานบํารุงถนนสาย ปน.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านลาเกาะ อ.ยะหริง่ ,มายอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(299) งานบํารุงถนนสาย ปน.5053 แยกทางหลวงท้องถิน่ ทต.รูสะมิแล สวนสมเด็จฯ อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(300) งานบํารุงถนนสาย ฉช.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านเนินหิน อ.สนามชัยเขต,แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(301) งานบํารุงถนนสาย นย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 บ้านคลองสามสิบ อ.บ้านนา,องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(302) งานบํารุงถนนสาย นย.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 33 บ้านพรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 1 แห่ง

10,900,000 บาท
17,150,000 บาท
13,200,000 บาท
10,500,000 บาท
22,800,000 บาท
13,134,000 บาท
11,505,000 บาท
12,639,000 บาท
18,800,000 บาท
11,072,000 บาท
14,272,000 บาท
23,505,000 บาท
16,200,000 บาท
18,400,000 บาท
11,979,000 บาท
14,639,000 บาท
10,130,000 บาท
10,224,000 บาท
10,500,000 บาท

412

(303) งานบํารุงถนนสาย พท.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านต้นตอ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง
(304) งานบํารุงถนนสาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอห้วยเม็ก อ.ยางตลาด,ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(305) งานบํารุงถนนสาย สน.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านดงขุมขา้ ว อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(306) งานบํารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(307) งานบํารุงถนนสาย พย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 โครงการบา้ นเล็กในป่ าใหญ่ตามพระราชดําริบา้ นหนองห้า อ.เชียงคํา
จ.พะเยา 1 แห่ง
(308) งานบํารุงถนนสาย นฐ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 แยกทางหลวงหมายเลข 3232 อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(309) งานบํารุงถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 บ้านศาลายา อ.บางเลน,พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง
(310) งานบํารุงถนนสาย กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081 บ้านดอนเจดีย ์ อ.ท่ามะกา,พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(311) งานบํารุงถนนสาย นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองไฮ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 1 แห่ง
(312) งานบํารุงถนนสาย นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านคําเตย อ.เมือง,ท่าอุเทน จ.นครพนม 1 แห่ง
(313) งานบํารุงถนนสาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 บ้านปะดํา อ.ด่านขุนทด,พระทองคํา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(314) งานบํารุงถนนสาย นศ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408 บ้านสระโพธิ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ,เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(315) งานบํารุงถนนสาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านหัสคุณ อ.ควนขนุน,ศรีบรรพต จ.พัทลุง 1 แห่ง
(316) งานบํารุงถนนสาย พล.2039แยกทางหลวงหมายเลข 12 บา้ นทุ่งโนนสน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(317) งานบํารุงถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 เขือ่ นแควน้อย อ.วังทอง, วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(318) งานบํารุงถนนสาย พบ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3410 บ้านหนองหงษ์ อ.ท่ายาง,แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(319) งานบํารุงถนนสาย มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 บ้านนาดูน อ.บรบือ,วาปี ปทุม,นาดูน จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(320) งานบํารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านดงใหญ่ อ.เมือง,แกดํา,วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

11,000,000 บาท
18,440,000 บาท
10,440,000 บาท
18,200,000 บาท

10,505,000 บาท
18,970,000 บาท
10,026,000 บาท
14,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
23,720,000 บาท
12,500,000 บาท
15,000,000 บาท
19,406,000 บาท
32,000,000 บาท
25,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
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(321) งานบํารุงถนนสาย มค.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านโคกพระ อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(322) งานบํารุงถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 410 บ้านปิ ยะมิตร 1 อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(323) งานบํารุงถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้ าการผลิต บ้านรัตนกิตติ 1 อ.บันนังสตา,ธารโต จ.ยะลา 1 แห่ง
(324) งานบํารุงถนนสาย รอ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านโคกทม อ.เกษตรวิสยั ,ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(325) งานบํารุงถนนสาย รอ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2259 บ้านคําแดง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(326) งานบํารุงถนนสาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูม,ิ อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(327) งานบํารุงถนนสาย ลบ.5006 เชื่อมถนนเทศบาลตําบลท่าวุง้ บ้านหนองปลาดุก อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(328) งานบํารุงถนนสาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านนาฮี อ.คําตากล ้า,อากาศอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(329) งานบํารุงถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองมะเดือ่ (ตอน 2) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(330) งานบํารุงถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองมะเดือ่ (ตอน 1) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(331) งานบํารุงถนนสาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านปอยเดิร อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(332) งานบํารุงถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านกังแอน อ.เมือง,ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(333) งานบํารุงถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านวังลาน (ตอนหนองบัวลําภู) อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(334) งานบํารุงถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านโนนม่วง อ.เมือง,นากลาง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(335) งานบํารุงถนนสาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 บ้านท่าลี่ (ตอนหนองบัวลําภู) อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(336) งานบํารุงถนนสาย นภ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 บา้ นโนนสว่าง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(337) งานบํารุงถนนสาย อท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 บ้านยางห้าร้อย อ.โพธิ์ทอง,แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(338) งานบํารุงถนนสาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านบึงหล่ม อ.เมือง,คลองลาน จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง

10,500,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
17,900,000 บาท
32,000,000 บาท
35,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,819,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
27,500,000 บาท
20,755,000 บาท
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(339) งานบํารุงถนนสาย กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร (ทางเลีย่ งช่วงเทศกาล) อ.โกสัมพีนคร,เมือง
จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(340) งานบํารุงถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อ.เมือง,หันคา,เดิมบางนางบวช
จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(341) งานบํารุงถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ - บ้านนํา้ พุ
อ.วัดสิงห์,หันคา,หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(342) งานบํารุงถนนสาย ชน.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อ.หันคา,เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(343) งานบํารุงถนนสาย ชน.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 เทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ.เมือง,หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(344) งานบํารุงถนนสาย ชน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หันคา,เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(345) งานบํารุงถนนสาย นฐ.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 340 บ้านคลองพระยาบรรลือ อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(346) งานบํารุงถนนสาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พสิ ยั จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(347) งานบํารุงถนนสาย บร.3066 แยกทางหลวงหมายเลข 224 บ้านหงอนไก่ อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(348) งานบํารุงถนนสาย บร.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2120 อ่างเก็บนํา้ ลําปะเทีย อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(349) งานบํารุงถนนสาย บร.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2061 บ้านบง อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(350) งานบํารุงถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง บ้านคลองสิบสาม อ.คลองหลวง,หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(351) งานบํารุงถนนสาย อย.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 บ้านบางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(352) งานบํารุงถนนสาย อย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 32 บ้านโพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน
(1) ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภยั พิบตั ทิ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)
1.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ

25,000,000 บาท

10,700,000 บาท
16,100,000 บาท
17,500,000 บาท
20,460,000 บาท
21,000,000 บาท
18,990,000 บาท
20,400,000 บาท
15,000,000 บาท
20,100,000 บาท
27,960,000 บาท
23,000,000 บาท
12,190,000 บาท
13,077,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
14,500,000 บาท
14,500,000 บาท
14,500,000 บาท
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8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
1,874,886,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท ซึ่งเป็ นการดําเนินงาน
ด้านอํานวยความปลอดภัยทางถนน การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุในการจราจร อันนําไปสู่
การบาดเจ็บและเสียชีวติ รวมทัง้ อํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้ทางในช่วงเทศกาล
8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
2. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,874.8863
1,780.6891
94.1972
-

รวม
1,874.8863
1,780.6891
94.1972

8.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
680
712
755
800
848
เชิงปริมาณ : จุดหรือบริเวณเสีย่ งอันตราย
( 583 )
ที่ได้รบั การแก้ไข
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงจุดหรือบริเวณเสีย่ งอันตราย
( 100 )
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
( 100 )
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
( 100 )
ที่ได้รบั
ล้านบาท
1,761.0527 1,874.8863 1,950.2052 2,067.2176 2,191.2507
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,761.0527 1,874.8863 1,950.2052 2,067.2176 2,191.2507
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
1,761.0527 1,874.8863 1,950.2052 2,067.2176 2,191.2507
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 148 รายการ (รวม 150 หน่วย)
(2) เครือ่ งตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) 1 ชุด
(3) เครือ่ งตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ 1 ชุด
(4) เครือ่ งตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) 1 ชุด
(5) เครือ่ งตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 ชุด
(6) เครือ่ งตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด
(7) เครือ่ งตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 ชุด
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 540 รายการ (รวม 686 หน่วย)
(2) ถนนสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2159 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(3) ถนนสาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท ชพ.1007 - บ้านหูรอ อ.เมือง
จ.ชุมพร 1 แห่ง
(4) ถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
1 แห่ง
(5) ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านร้อยจันทร์
อ.สันป่ าตอง,หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(6) ถนนสาย นย.5034 แยกทางหลวงชนบท นย.4031 - บ้านดอนยอ
อ.เมือง,องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง

1,874,886,300 บาท
1,874,886,300
1,874,886,300
35,070,000
35,070,000
35,070,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26,670,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000
1,839,816,300
1,839,816,300
1,745,619,100

บาท
บาท
บาท
บาท

1,300,172,200 บาท
14,900,000 บาท
11,100,000 บาท
26,000,000 บาท
16,000,000 บาท
13,446,900 บาท
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(7) ถนนสาย นม.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองปลิง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2 แห่ง
(8) ถนนสาย นศ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บ้านนาพร้าว
อ.พระพรหม,ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(9) ถนนสาย นธ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านศาลาใหม่
อ.เมือง,ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(10) ถนนสาย บร.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อุทยานประวัตศิ าสตร์
พนมรุง้ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(11) ถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 - บ้านบุ อ.ประโคนชัย
จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(12) ถนนสาย บร.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 - บ้านโคกเมือง
อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(13) ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บ้านคูเมือง
อ.ลําปลายมาศ,คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(14) ถนนสาย บร.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ้านหนองเชือก
อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(15) ถนนสาย บร.5025 เทศบาลตําบลกระสัง - บ้านโนนจําปา อ.กระสัง
จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(16) ถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านสายบุรี อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(17) ถนนสาย พย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บ้านศรีเมืองชุม
อ.ดอกคําใต้,จุน จ.พะเยา 1 แห่ง
(18) ถนนสาย พท.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(19) ถนนสาย พท.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านทุ่งนาชี อ.เมือง,
กงหรา จ.พัทลุง 1 แห่ง
(20) ถนนสาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บ้านทุ่งคา อ.เมือง
จ.ระนอง 1 แห่ง
(21) ถนนสาย สส.5022 แยกทางหลวงชนบท สส.4013 - บ้านปราโมทย์
อ.เมือง,บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(22) ถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้ นคลองมะเดือ่
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(23) ถนนสาย สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านลาดใหญ่
อ.เมือง, บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(24) ถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บ้านสวนมะม่วง
อ.พรหมบุร,ี ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(25) ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บ้านโคกม่วง
อ.สะเดา จ.สงขลา 1 แห่ง

25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
31,000,000 บาท
18,500,000 บาท
15,000,000 บาท
17,000,000 บาท
25,000,000 บาท
11,500,000 บาท
23,000,000 บาท
15,000,000 บาท
22,000,000 บาท
18,000,000 บาท
14,000,000 บาท
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(26) ถนนสาย บร.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2166 บ้านโนนแดง
อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
กิจกรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 95 รายการ (รวม 95 หน่วย)

30,000,000 บาท
94,197,200 บาท
94,197,200 บาท

419

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลาย
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นการพัฒนาทางและสะพานที่ออ้ มผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไนให้มมี าตรฐาน
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
473,311,400 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
473,311,400 บาท
- เงินงบประมาณ

196,157,000 บาท
196,157,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงทางเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
196.1570
196.1570
-

รวม
196.1570
196.1570

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
54.179
30.880
( 54.179 )
ร้อยละ
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
277.1544
196.1570
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
277.1544
196.1570
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
ล ้านบาท
277.1544
196.1570
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า
เขาอ่างฤาไน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้ นเนินสะอาด บ้านเนินสายฝน) อ.สนามชัยเขต, เขาฉกรรจ์ จ.ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
8.450 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ถนนสายอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
(ตอนบา้ นคลองตะเคียน - บ้านเขาตลาด) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
10.345 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ถนนสายอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
(ตอนบา้ นคลองตะเคียนชัย - บ้านหนองเรือ) อ.วังนํา้ เย็น จ.สระแก้ว
10.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ถนนสายอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้ นนายาว บ้านทุ่งเหียง) อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1.885 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

196,157,000 บาท
196,157,000
196,157,000
196,157,000
192,311,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,682,000 บาท
95,720,000
22,005,800
33,032,200
40,682,000

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000,000 บาท
75,000,000 บาท
15,000,000 บาท
60,000,000 บาท

40,309,000 บาท
50,399,000 บาท
10,090,000 บาท
40,309,000 บาท
51,320,000 บาท
64,900,000 บาท
13,580,000 บาท
51,320,000 บาท
3,846,000 บาท
3,846,000 บาท
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496,321,000 บาท
8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จงั หวัดชายแดน
496,321,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวกปลอดภัย
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
1,953,170,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,953,170,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
496.3210
496.3210
-

รวม
496.3210
496.3210

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
208.615
57.371
15.500
( 208.615 )
แห่ง
14
13
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
( 14 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้าง ปรับปรุงทางและสะพาน
100
100
100
( 100 )
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
1,363.6490
496.3210
93.2000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,363.6490
496.3210
93.2000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
1,363.6490
496.3210
93.2000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1.985 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทล.4207 - บ.ราษฎร์พฒั นา อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส 1.700 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.42 - ศูนย์ครูใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1.770 กม.
(4) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.กาหยี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1.800 กม.
(5) ถนนสายแยก ทล.410 - ฝายละแอ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1.680 กม.
(6) ถนนสาย บ.การีแยซง - บ.บ่อห้า อ.รามัน จ.ยะลา 1.925 กม.
(7) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ปากทุ่ง อ.เทพา จ.สงขลา 2.000 กม.
(8) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ลาแล อ.สะบา้ ย้อย จ.สงขลา 0.956 กม.
(9) ถนนสาย ปน.2020 แยก ทล.42 - บ.บาซากาจิ อ.ยะหริง่ , มายอ, ยะรัง
จ.ปัตตานี 1.700 กม.
(10) ถนนสาย ปน.3014 แยก ทล.409 - บ.ม่วงเตี้ย อ.โคกโพธิ์, แม่ลาน,
หนองจิก จ.ปัตตานี 1.700 กม.
(11) ถนนสาย ปน.2064 แยก ทล.42 - บ.ปุหรน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
1.700 กม.
(12) ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิ เหล็งใต้ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
2.690 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) สะพานขา้ มคลองธรรมชาติ บ.ไอร์บาลอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 65 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 0.650 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

496,321,000 บาท
496,321,000
496,321,000
496,321,000
363,708,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,870,000
17,200,000
13,460,000
15,590,000
36,320,000
14,999,000
14,999,000
14,999,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,990,000 บาท
17,490,000 บาท
3,500,000 บาท
13,990,000 บาท
16,799,000 บาท
20,999,000 บาท
4,200,000 บาท
16,799,000 บาท
13,767,000 บาท
17,267,000 บาท
3,500,000 บาท
13,767,000 บาท
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(15) ถนนสาย บ.จือแรนิบง - บ.แนบุ (ตอนที่ 2) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
5.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที่ 2) อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี 3.500 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) ถนนสาย บ.ตือระมูเดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปิ นงั จ.ยะลา 3.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) ถนนสาย บ.ทุเรียนสามต้น - บ.บียอนอก อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2.750 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(19) ถนนสาย บ.บูเก๊ะซายี ม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา 3.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ.สงขลา 2.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(21) ถนนสายจือกอ บ.ไอร์กาแซ อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธิวาส 6.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสายแยก ทล.4155 - บ.กือบงซิกห์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 3.100 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
19,835,000 บาท
24,835,000 บาท
5,000,000 บาท
19,835,000 บาท
17,446,000 บาท
21,810,000 บาท
4,364,000 บาท
17,446,000 บาท
17,140,000 บาท
21,540,000 บาท
4,400,000 บาท
17,140,000 บาท
19,998,000 บาท
24,998,000 บาท
5,000,000 บาท
19,998,000 บาท
18,996,000 บาท
23,750,000 บาท
4,754,000 บาท
18,996,000 บาท
7,800,000 บาท
39,000,000 บาท
7,800,000 บาท
31,200,000 บาท
4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(23) ถนนสายแยก ทล.4241 - สวนไม้ดอกสุคริ นิ อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส
3.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ถนนสายแยก ทช.ปน.6083 - ทล.4071 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
3.400 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - ถนนสาย ข ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4136 - ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(4) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ยล.3040 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านกระป๋ อง อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(5) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้ าการผลิต บ้านรัตนกิตติ 1 อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 แห่ง
(6) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.3072 แยกทางหลวง
หมายเลข 408 - บ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(7) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านคอกช้าง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา 1 แห่ง

4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
5,900,000 บาท
29,500,000 บาท
5,900,000 บาท
23,600,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
7,889,000 บาท
7,889,000 บาท
123,224,000 บาท
30,154,000 บาท

14,950,000 บาท
15,000,000 บาท
11,000,000 บาท
12,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,120,000 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1,164,520,600 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ การท่องเที่ยว
1,164,520,600 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มมี าตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
5,576,536,900 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,576,536,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,164.5206
1,164.5206
-

รวม
1,164.5206
1,164.5206

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
529.485
282.522
181.344
53.207
25.442
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
( 529.485 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
15
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
100
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
2,873.1643 1,164.5206
2,873.1643 1,164.5206
2,873.1643 1,164.5206
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
1,110.4261
1,110.4261
1,110.4261
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

258.4403
258.4403
258.4403
-

169.9856
169.9856
169.9856
-

427

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ การท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 5.945 หน่วย)
(2) ถนนสายศูนย์ราชการใหม่อาํ เภออู่ทอง - อ่างเก็บนํา้ เขาพระ อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 1.590 กม.
(3) ถนนสาย บ.หาดสําราญ - ตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 5.100 กม.
(4) ถนนสายแยก ทล.4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
2.765 กม.
(5) ถนนสาย สต.3018 แยก ทล.416 - บ.ตันหยงละไน้ อ.ทุ่งหว ้า จ.สตูล
2.950 กม.
(6) ถนนสาย บ.หนองบัว - บ.เขากะโหลก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
2.979 กม.
(7) ถนนสายกองบิน 53 - บ.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
1.077 กม.
(8) ถนนสายทางเขา้ บ่อนํา้ ร้อนพรรัง้ อ.เมือง จ.ระนอง 1.800 กม.
(9) ถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากนํา้ ปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 10.011 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2)
อ.วังนํา้ เขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา (พร้อมทางจักรยาน) 54.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

1,164,520,600 บาท
1,164,520,600
1,164,520,600
1,164,520,600
891,408,800

บาท
บาท
บาท
บาท

38,702,000 บาท
17,000,000 บาท
33,200,000 บาท
22,000,000 บาท
17,500,000 บาท
34,860,000 บาท
18,934,000 บาท
13,500,000 บาท
31,659,200 บาท
74,488,000
21,603,800
21,225,000
31,659,200

บาท
บาท
บาท
บาท
148,327,000 บาท

349,000,000
80,262,000
120,411,000
148,327,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ถนนสาย รย.1001 แยก ทล.3 - เลียบหาดแม่ราํ พึง อ.เมือง จ.ระยอง
6.938 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) ถนนสายแยก ทล.107 - ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 7.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(13) ถนนสายแยก ทล.4 - นํา้ ตกเก้าชัน้ อ.กระบุรี จ.ระนอง 6.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) ถนนเลียบชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยขนอม - สิชล - ท่าศาลา อ.ขนอม,
สิชล จ.นครศรีธรรมราช 9.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากนํา้ หลังสวน อ.ทุ่งตะโก,
หลังสวน จ.ชุมพร 23.589 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) ถนนสาย บ.ใต้ - หาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 5.140 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิ์แบะ อ.เมือง จ.ชุมพร 24.569 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

47,593,000 บาท
68,024,000 บาท
20,431,000 บาท
47,593,000 บาท
18,500,000 บาท
24,900,000 บาท
6,400,000 บาท
18,500,000 บาท
29,920,000 บาท
37,480,000 บาท
7,560,000 บาท
29,920,000 บาท
15,720,000 บาท
25,700,000 บาท
9,980,000 บาท
15,720,000 บาท
52,240,000 บาท
65,340,000 บาท
13,100,000 บาท
52,240,000 บาท
42,149,000 บาท
195,478,000
49,480,000
42,149,000
103,849,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,690,000 บาท

174,198,800
38,800,000
21,690,000
113,708,800

บาท
บาท
บาท
บาท
45,010,000 บาท

180,780,000
52,540,000
45,010,000
83,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พิมาย อ.จักราช จ.นครราชสีมา 12.217 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 19.406 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู ้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 21.698 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต ตอนแยกวัดคลองปูน สะพานประแสสิน อ.แกลง จ.ระยอง 5.033 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(23) ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหม่ร่มเย็น อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
10.215 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
7.424 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,290,000 บาท
95,588,000
32,899,000
15,290,000
47,399,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,460,000 บาท

110,245,100
31,032,000
28,460,000
50,753,100

บาท
บาท
บาท
บาท
50,360,000 บาท

450,000,000
112,768,200
50,360,000
286,871,800

บาท
บาท
บาท
บาท
37,939,000 บาท

107,190,000
28,760,000
37,939,000
40,491,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,007,000 บาท

54,405,000
15,424,000
16,007,000
22,974,000

บาท
บาท
บาท
บาท
46,574,000 บาท

69,955,000
14,000,000
46,574,000
9,381,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) ถนนสายแยก ทล.4003 (กม.ที่ 14+350) - บ.ท้องเกร็ง อ.สวี,
ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 9.085 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที่ 13+100) - บ.แหลมสันติ อ.หลังสวน,
ละแม จ.ชุมพร 19.891 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ถนนสาย สันตินคร - บ.นํา้ โจน อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(3) ถนนสาย กุยบุรี - ทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(4) ถนนสาย หาดวนกร อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(5) ถนนสาย หนองหอย - ทับใต้ อ.ปราณบุร,ี หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(6) ถนนสายแยก ทช.กจ.4004 - ถํา้ เขาอีโก้ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(7) ถนนสายแยก ทช.สส.2021 - หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(8) ถนนสายแยก ทช.รน.1016 - ทช.รน.1006 อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา

13,555,000 บาท
67,775,000
13,555,000
27,110,000
27,110,000

บาท
บาท
บาท
บาท
34,719,600 บาท

173,598,000
34,719,600
69,439,200
69,439,200

บาท
บาท
บาท
บาท
129,700,000 บาท
9,000,000
20,000,000
21,200,000
12,000,000
18,000,000
16,000,000
17,000,000
16,500,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
14,454,000 บาท
14,454,000 บาท
89,457,800 บาท

(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ในขัน้ รายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง ตําบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

29,900,000 บาท

(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ในขัน้ รายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้ มทะเลสาบสงขลา ตําบลเกาะใหญ่
อําเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา - ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

27,500,000 บาท
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(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 บ.ท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อ.วังนํา้ เขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(พร้อมทางจักรยาน)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู ้
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบเส้นทางท่องเทีย่ วเลียบชายฝัง่ ทะเล
ภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบเส้นทางท่องเทีย่ วเลียบชายฝัง่
ทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

4,690,800 บาท
11,036,000
2,252,200
4,093,000
4,690,800

บาท
บาท
บาท
บาท
4,167,000 บาท

15,505,000
3,101,000
4,167,000
8,237,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,800,000 บาท
54,000,000 บาท
10,800,000 บาท
43,200,000 บาท
12,400,000 บาท
62,000,000 บาท
12,400,000 บาท
49,600,000 บาท
36,500,000 บาท
36,500,000 บาท
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1,244,411,600 บาท
8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่ สนับสนุ น
1,244,411,600 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
2. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการเชื่อมโยงประตูการค้าหลัก (Gateway) ของประเทศไปยังประตูการค้าชายแดน
และรองรับการค้าการลงทุน การเติบโตของจุดผ่านแดนสําคัญของประเทศไทย
3. เพือ่ พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
4. เพือ่ สร้างความเจริญในพื้นที่ เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพื้นที่ชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร, ตราด, สงขลา, ตาก, สระแก้ว, หนองคาย
และนครพนม
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
5,914,922,900 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,914,922,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเพือ่ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
2. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(SEZ)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,244.4116
586.5296
657.8820
-

รวม
1,244.4116
586.5296
657.8820

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
36
13
2
1
เชิงปริมาณ : รายการที่ดาํ เนินการ
( 36 )
รายการ
9
6
3
เชิงปริมาณ : รายการที่ได้รบั การจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
(8)
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
4,028.3214 1,244.4116
4,028.3214 1,244.4116
4,028.3214 1,244.4116
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
510.9474
510.9474
510.9474
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

131.2425
131.2425
131.2425
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่ สนับสนุ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 3,196 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ถนนสาย นพ.3055 แยก ทล.212 - บ.เหล่าภูมี อ.เมือง
จ.นครพนม 4.287 กม.
(2) ถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 0.309 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด
จ.ตาก 13.905 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 - บ.นางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง,
ตาพระยา จ.สระแก้ว 4.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

1,244,411,600 บาท
1,244,411,600
1,244,411,600
1,244,411,600
657,882,000
657,882,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

657,882,000 บาท
558,672,000 บาท
558,672,000 บาท
60,972,000 บาท
10,000,000 บาท
29,850,000
8,000,000
11,850,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
106,157,000 บาท

450,280,000
145,000,000
62,910,000
32,765,600
106,157,000
103,447,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
58,017,000 บาท

136,500,000
27,482,000
51,001,000
58,017,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ถนนสายแยก ทล.2 - ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย 19.803 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาผักปอด อ.เมือง, ท่าอุเทน
จ.นครพนม 24.868 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม
16.548 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) ถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม
5.908 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
7.535 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

40,419,000 บาท
95,100,000
24,696,000
29,985,000
40,419,000

บาท
บาท
บาท
บาท
94,036,000 บาท

193,600,000
52,920,000
46,644,000
94,036,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,849,000 บาท

59,398,000
21,632,000
22,917,000
14,849,000

บาท
บาท
บาท
บาท
124,222,000 บาท

256,995,000
70,128,000
62,645,000
124,222,000

บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

444,473,500
63,231,000
50,000,000
200,000,000
131,242,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,765,000 บาท
6,765,000 บาท
6,765,000 บาท

436

1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย มห.3019
แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.มุกดาหาร
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2
ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4
ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

21,092,600 บาท
21,092,600 บาท
5,000,000 บาท
11,000,000 บาท
- บาท
13,508,400
3,987,500
5,470,000
1,550,900
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,092,600 บาท

9,642,600
1,968,000
2,582,000
5,092,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนและเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
8.7.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดกาญจนบุรี
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
255,000,000 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
255,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

1,052,866,000 บาท
255,000,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงข่ายทางหลวงชนบทส่งเสริมการค้าชายแดน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
255.0000
255.0000
-

รวม
255.0000
255.0000

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
6
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทส่งเสริมการค้า
ชายแดนได้รบั การบํารุงรักษาตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
255.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
255.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
255.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย กจ.4024 แยก ทล.3229 - บ้านหนองลากฆ้อน
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(2) งานบํารุงถนนสาย กจ.4010 แยก ทล.3229 อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(3) งานบํารุงถนนสาย กจ.3007 แยก ทล.324 - บ้านทุ่งทอง อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) งานบํารุงถนนสาย กจ.3001 แยก ทล.324 - บ้านบ่อพลอย อ.พนมทวน,
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) งานบํารุงถนนสาย กจ.4026 แยก ทล.3081 - บ้านดอนชะเอม อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(6) งานบํารุงถนนสาย กจ.3095 แยก ทล.323 - บ้านดอนกระเพรา อ.ท่าม่วง,
พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

255,000,000 บาท
255,000,000
255,000,000
255,000,000
255,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
20,000,000 บาท
50,000,000 บาท
35,000,000 บาท
50,000,000 บาท
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8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
70,000,000 บาท
8.7.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันทัง้ ด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็ นมาตรฐาน รวมทัง้ ส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
8.7.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสระบุรี
8.7.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
274,345,000 บาท
8.7.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
274,345,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งผลิตเพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
70.0000
70.0000
-

รวม
70.0000
70.0000

8.7.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
13
3
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
( 13 )
ร้อยละ
100
100
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึง
( 100 )
แหล่งผลิตได้ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
204.3450
70.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
204.3450
70.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
204.3450
70.0000
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย สบ.3004 แยก ทล.362 - บ้านหาดสองแคว ต.ผึ้งรวง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(2) งานบํารุงถนนสาย สบ.3021 แยก ทล.362 - บ้านหนองปลากระดี่
ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(3) งานบํารุงถนนสาย สบ.4047 แยก ทล.3016 - บ้านท่าลาน ต.ท่าลาน
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง

70,000,000 บาท
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์
8.7.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
8.7.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสิงห์บุรี ราชบุรี และสมุทรสาคร
8.7.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
199,470,000 บาท
8.7.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
199,470,000 บาท
- เงินงบประมาณ

199,470,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
199.4700
199.4700
-

รวม
199.4700
199.4700

8.7.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
7
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
199.4700
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
199.4700
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
199.4700
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิ เวศน์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสาย สค.4008 แยก ทล.3423 - นิคมบา้ นไร่ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 1.290 กม.
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วระหว่าง จังหวัดสิงห์บรุ ี - ชัยนาท
สาย สห.4035 แยก ทล.3030 - บ้านชันสูตร อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วระหว่าง จังหวัดสิงห์บรุ ี - อ่างทอง
สาย สห.3034 แยก ทล.311 - บ้านโพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(4) งานบํารุงถนนสาย รบ.3003 แยก ทล.325 - บ้านพิกลุ ทอง
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) อํานวยความปลอดภัยปรับปรุงผิวจราจร และติดตัง้ ป้ ายแนะนํา
แหล่งท่องเทีย่ วภาคกลาง สิงห์บรุ ี - อ่างทอง (ถนนเลีย่ งเมือง 4 ช่องจราจร)
อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(2) ติดตัง้ ป้ ายแนะนําเขา้ สู่แหล่งท่องเทีย่ วและติดตัง้ อุปกรณ์อาํ นวย
ความปลอดภัยเพือ่ อํานวยความสะดวกและลดอุบตั เิ หตุทางถนน อ.เมือง,
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 12 แห่ง

199,470,000 บาท
199,470,000
199,470,000
199,470,000
35,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000,000 บาท
117,470,000 บาท
9,500,000 บาท
40,000,000 บาท
37,970,000 บาท
30,000,000 บาท
47,000,000 บาท

22,000,000 บาท

25,000,000 บาท
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8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
7,200,000 บาท
8.7.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ
8.7.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดน่าน
8.7.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
36,000,000 บาท
8.7.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
36,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางและสะพานสนับสนุนการเสริมศักยภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7.2000
7.2000
-

รวม
7.2000
7.2000

8.7.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการสะพานที่ก่อสร้าง
1
1
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานสนับสนุนการเสริม
100
100
ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
7.2000
28.8000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
7.2000
28.8000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
7.2000
28.8000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สะพานขา้ มแม่นาํ้ น่าน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 130 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,200,000 บาท
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
36,000,000 บาท
7,200,000 บาท
28,800,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพนั ธุ ์
8.7.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล ้านนากลุม่ ชาติพนั ธุ ์ และการบริการ
8.7.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่
8.7.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
420,581,000 บาท
8.7.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
420,581,000 บาท
- เงินงบประมาณ

186,200,000 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมล ้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
186.2000
186.2000
-

รวม
186.2000
186.2000

8.7.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
18
4
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
( 18 )
ร้อยละ
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้าง บํารุงรักษา ปรับปรุงทางและ
สะพานส่งเสริมการท่องเที่ยวได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
234.3810
186.2000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
234.3810
186.2000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
234.3810
186.2000
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุม่ ชาติพนั ธุ ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ปรับปรุงถนนสายทางเขา้ วัดป่ าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงถนนสายทางเขา้ วัดทุ่งหลวง ต.แม่แตง อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงถนนสายทางเขา้ วัดพระธาตุดอยคํา ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงถนนสายทางเขา้ บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

186,200,000 บาท
186,200,000
186,200,000
186,200,000
186,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

72,000,000 บาท
28,800,000 บาท
37,800,000 บาท
47,600,000 บาท
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8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
8.7.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกและการบริการ
8.7.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสุโขทัย
8.7.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
66,400,000 บาท
8.7.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
66,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ

23,400,000 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วมรดกโลก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
23.4000
23.4000
-

รวม
23.4000
23.4000

8.7.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
(2)
ร้อยละ
100
100
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
43.0000
23.4000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
43.0000
23.4000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
43.0000
23.4000
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวมรดกโลก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1.150 หน่วย)
(2) ก่อสร้างถนนสาย สท.2009 แยก ทล.12 - บ้านหนองกระทุ่ม ต.ไกรใน
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 2.500 กม.

23,400,000 บาท
23,400,000
23,400,000
23,400,000
23,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,900,000 บาท
13,500,000 บาท
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8.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
48,238,000 บาท
8.7.7.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดนให้เป็ นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค
8.7.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี
8.7.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
125,008,000 บาท
8.7.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
125,008,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
48.2380
48.2380
-

รวม
48.2380
48.2380

8.7.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
(1)
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยได้
( 100 )
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
25.5900
48.2380
51.1800
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25.5900
48.2380
51.1800
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
25.5900
48.2380
51.1800
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ถนนสายแยก ทล.42 - บ้านบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 6.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

48,238,000 บาท
48,238,000
48,238,000
48,238,000
48,238,000
48,238,000
125,008,000
25,590,000
48,238,000
51,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
49,848,000 บาท
8.7.8.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการตลาดพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนภาคตะวันออก
8.7.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสระแก้ว
8.7.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
49,848,000 บาท
8.7.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
49,848,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ภาคตะวันออกด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
49.8480
49.8480
-

รวม
49.8480
49.8480

8.7.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
2
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
49.8480
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
49.8480
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
49.8480
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย สก.4058 แยก ทล.3259 - ทับทิมสยาม 05
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(2) งานบํารุงถนนสาย สก.4084 แยก ทล.3395 - ทับทิมสยาม 05
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง

49,848,000 บาท
49,848,000
49,848,000
49,848,000
49,848,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,882,000 บาท
19,966,000 บาท
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8.7.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถชี ีวติ ลุ่มนํ้ าโขง - เชิงกีฬา
8.7.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - เชิงกีฬา
8.7.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดนครพนม
8.7.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
20,000,000 บาท
8.7.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
20,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

8.7.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่
นํา้ โขง - เชิงกีฬา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20.0000
20.0000
-

รวม
20.0000
20.0000

8.7.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
20.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
20.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
20.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถชี ีวติ
ลุม่ นํ้ าโขง - เชิงกีฬา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย นพ.3023 แยก ทล.212 - ท่าเทียบเรือ อ.ท่าอุเทน,
บ้านแพง จ.นครพนม 1 แห่ง

20,000,000 บาท
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
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8.7.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.7.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.7.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ และยโสธร
8.7.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
26,400,000 บาท
8.7.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
26,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ

26,400,000 บาท

8.7.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บํารุงรักษาและปรับปรุงทางเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
26.4000
26.4000
-

รวม
26.4000
26.4000

8.7.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
2
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : บํารุงรักษาและปรับปรุงทางเพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
26.4000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
26.4000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
26.4000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย ยส.3031 แยก ทล.202 - บ้านนาสะไมย์ อ.เมือง
จ.ยโสธร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

26,400,000 บาท
26,400,000
26,400,000
26,400,000
17,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,000,000 บาท
9,400,000 บาท
9,400,000 บาท
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8.7.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศกั ยภาพ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
91,660,000 บาท
8.7.11.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือ่ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์
8.7.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดนครพนม และร้อยเอ็ด
8.7.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
475,977,000 บาท
8.7.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
475,977,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
91.6600
91.6600
-

รวม
91.6600
91.6600

8.7.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
33
8
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง
( 33 )
ร้อยละ
100
100
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
384.3170
91.6600
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
384.3170
91.6600
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
384.3170
91.6600
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศกั ยภาพ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) งานบํารุงถนนสาย นพ.5037 แยก ทช.นพ.3004 - บ้านหนองสิม อ.นาทม,
บึงโขงหลง จ.นครพนม 1 แห่ง
(3) งานบํารุงถนนสาย รอ.6049 บ้านหนองพระบาง - บ้านเขวาตะคลอง
อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(4) งานบํารุงถนนสาย รอ.4065 แยก ทล.2044 - บ้านชูชาติ อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

91,660,000 บาท
91,660,000
91,660,000
91,660,000
91,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท

45,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
13,660,000 บาท
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8.7.12 โครงการที่ 12 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
47,450,000 บาท
8.7.12.1 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนให้มคี วามสมบูรณ์
3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8.7.12.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสุรนิ ทร์
8.7.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
47,450,000 บาท
8.7.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
47,450,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างทางและสะพานสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
47.4500
47.4500
-

รวม
47.4500
47.4500

8.7.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
2
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ก่อสร้าง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
47.4500
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
47.4500
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
47.4500
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตะเวง ม.2 - บ้านจรัส
ม.8 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรนิ ทร์ 3.200 กม.
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโอทะลัน ม.3 วัดถํา้ ผาไทร บ้านโคกทม ม.11 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรนิ ทร์ 4.100 กม.

47,450,000 บาท
47,450,000
47,450,000
47,450,000
47,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,800,000 บาท
26,650,000 บาท
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8.7.13 โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
28,000,000 บาท
8.7.13.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ รองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและเชื่อมโยงการค้าโลก
8.7.13.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดชุมพร
8.7.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
28,000,000 บาท
8.7.13.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
28,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เส้นทางคมนาคมสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเชื่อมโยงการค้าโลก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
28.0000
28.0000
-

รวม
28.0000
28.0000

8.7.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางที่ปรับปรุง
1
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เส้นทางคมนาคมสนับสนุนการพัฒนา
100
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
28.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
28.0000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
28.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก

28,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนเขา้ ท่าอากาศยาน จ.ชุมพร 1 แห่ง

28,000,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
18,118,345,200 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
1,425,619,200 บาท
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบโครงข่ายสะพานให้เชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
2. เพือ่ สร้างความเจริญในพื้นที่ เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพื้นที่ชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
3. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
9,284,625,800 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
9,284,625,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างโครงข่ายสะพาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,425.6192
1,425.6192
-

รวม
1,425.6192
1,425.6192

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ม.
29,081
15,648
10,951
4,722
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
( 29,081 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
5,550.0464 1,425.6192 1,790.6562
518.3040
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
5,550.0464 1,425.6192 1,790.6562
518.3040
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
5,550.0464 1,425.6192 1,790.6562
518.3040
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สะพานในสายทาง สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 664 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) สะพานขา้ มลํามูล อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 310 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) สะพานขา้ มลํานํา้ พอง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 155 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(4) สะพานขา้ มลํานํา้ ชี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 190 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สะพานขา้ มห้วยขะยูง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 220 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

1,425,619,200 บาท
1,425,619,200
1,425,619,200
1,425,619,200
1,343,995,200

บาท
บาท
บาท
บาท

92,258,800 บาท
406,989,800
94,400,000
70,427,000
149,904,000
92,258,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
41,144,000 บาท

96,800,000
19,404,000
36,252,000
41,144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,248,800 บาท

45,820,000
9,190,400
18,380,800
18,248,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,203,000 บาท

33,000,000
7,444,000
13,353,000
12,203,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,936,200 บาท

49,252,400
11,942,200
16,374,000
20,936,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) สะพานขา้ มลําห้วยตาเทียว อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 140 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) สะพานในสายทาง อบ.3058 แยก ทล.231 - ขา้ มลํามูลน้อย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 160 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น่าน อ.เมือง จ.พิจติ ร 210 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(9) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ยม อ.ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย 130 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 270 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(11) สะพานขา้ มคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 130 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(12) สะพานขา้ มคลองพระปรง อ.เมือง จ.สระแก้ว 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

12,987,000 บาท
28,380,000
7,161,800
8,231,200
12,987,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,082,700 บาท

43,849,000
10,054,800
16,711,500
17,082,700

บาท
บาท
บาท
บาท
11,191,400 บาท

33,788,000
7,532,200
15,064,400
11,191,400

บาท
บาท
บาท
บาท
7,153,600 บาท

25,249,000
6,738,400
11,357,000
7,153,600

บาท
บาท
บาท
บาท
18,434,400 บาท

43,358,800
9,878,400
15,046,000
18,434,400

บาท
บาท
บาท
บาท
13,899,000 บาท

32,700,000
6,897,200
11,903,800
13,899,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,481,500 บาท

25,430,000
5,415,400
13,533,100
6,481,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) สะพานขา้ มแม่นาํ้ สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 200 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(14) สะพานขา้ มห้วยบังอี่ อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 180 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(15) สะพานขา้ มลํานํา้ ยาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 160 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(16) สะพานขา้ มลําห้วยยาง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 150 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(17) สะพานขา้ มลําเซบก อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(18) สะพานขา้ มคลองหมุน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(19) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น้อย อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 68 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(20) สะพานขา้ มคลองเครือหวาย อ.โป่ งนํา้ ร้อน จ.จันทบุรี 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

24,715,000 บาท
58,145,000
13,371,000
20,059,000
24,715,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,039,200 บาท

34,488,000
8,149,600
16,299,200
10,039,200

บาท
บาท
บาท
บาท
18,788,800 บาท

44,199,000
8,855,200
16,555,000
18,788,800

บาท
บาท
บาท
บาท
11,862,400 บาท

27,904,000
7,161,800
8,879,800
11,862,400

บาท
บาท
บาท
บาท
6,261,500 บาท

20,230,000
4,995,600
8,972,900
6,261,500

บาท
บาท
บาท
บาท
10,734,300 บาท

42,078,000
8,961,000
22,382,700
10,734,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,040,000 บาท

14,120,000 บาท
3,080,000 บาท
11,040,000 บาท
11,898,000 บาท
15,398,000 บาท
3,500,000 บาท
11,898,000 บาท
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(21) สะพานขา้ มคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง 72 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(22) สะพานขา้ มลําห้วยทราย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(23) สะพานขา้ มลําพลับพลา อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ.มหาสารคาม 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) สะพานขา้ มลํานํา้ ชี อ.โพธิ์ชยั จ.ร้อยเอ็ด 110 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(25) สะพานขา้ มแม่นาํ้ ปิ ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(26) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ วัง อ.เมือง จ.ลําปาง 140 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(27) สะพานขา้ มคลองมิน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(28) สะพานขา้ มคลองราง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(29) สะพานขา้ มคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 120 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

11,814,000 บาท
15,394,000 บาท
3,580,000 บาท
11,814,000 บาท
20,430,000 บาท
25,550,000 บาท
5,120,000 บาท
20,430,000 บาท
17,030,000 บาท
22,170,000 บาท
5,140,000 บาท
17,030,000 บาท
15,360,000 บาท
20,100,000 บาท
4,740,000 บาท
15,360,000 บาท
12,563,600 บาท
16,563,600 บาท
4,000,000 บาท
12,563,600 บาท
16,520,000 บาท
22,500,000 บาท
5,980,000 บาท
16,520,000 บาท
12,400,000 บาท
16,400,000 บาท
4,000,000 บาท
12,400,000 บาท
22,437,000 บาท
29,037,000 บาท
6,600,000 บาท
22,437,000 บาท
28,798,000 บาท
35,998,000 บาท
7,200,000 บาท
28,798,000 บาท
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(30) สะพานขา้ มคลองหนองปู อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 140 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(31) สะพานขา้ มคลองลําพญาธาร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(32) สะพานขา้ มคลองชี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 70 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(33) สะพานขา้ มคลองกะปง อ.กะปง จ.พังงา 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(34) สะพานขา้ มลํานํา้ ปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์ 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(35) สะพานเขา้ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 670 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) สะพานขา้ มคลองห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 110 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(37) สะพานขา้ มห้วยตะลุย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 120 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

25,872,000 บาท
32,340,000 บาท
6,468,000 บาท
25,872,000 บาท
10,631,000 บาท
13,691,000 บาท
3,060,000 บาท
10,631,000 บาท
19,068,000 บาท
23,868,000 บาท
4,800,000 บาท
19,068,000 บาท
12,080,000 บาท
15,180,000 บาท
3,100,000 บาท
12,080,000 บาท
25,532,000 บาท
31,940,000 บาท
6,408,000 บาท
25,532,000 บาท
54,967,000 บาท
274,000,000
56,000,000
54,967,000
163,033,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,674,000 บาท

42,488,000
9,340,000
17,674,000
15,474,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,877,000 บาท

35,540,000
7,600,000
17,877,000
10,063,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) สะพานขา้ มลํานํา้ กว ้าง อ.เมือง จ.ยโสธร 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(39) สะพานขา้ มห้วยลําซอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 110 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) สะพานขา้ มแม่นาํ้ ป่ าสัก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 140 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) สะพานขา้ มคลองชิง อ.กาบัง จ.ยะลา 120 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) สะพานขา้ มคลองตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 801 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ฮี้ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 130 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) สะพานขา้ มห้วยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 250 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

19,492,000 บาท
32,680,000
6,560,000
19,492,000
6,628,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,378,000 บาท

26,220,000
5,520,000
15,378,000
5,322,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,615,000 บาท

40,894,000
10,480,000
14,615,000
15,799,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,500,000 บาท

40,000,000
8,000,000
23,500,000
8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
44,801,000 บาท

433,190,000
102,000,000
44,801,000
286,389,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,809,000 บาท

55,100,000
12,880,000
18,809,000
23,411,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,605,000 บาท

66,668,800
15,740,000
22,605,000
28,323,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(45) สะพานขา้ มลํานํา้ ยาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(46) สะพานขา้ มห้วยลําทราย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 130 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) สะพานขา้ มคลองดู อ.ละงู จ.สตูล 1,320 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) สะพานขา้ มลํามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 170 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น่าน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 230 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 120 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ท่าจีน อ.หันคา จ.ชัยนาท 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) สะพานขา้ มคลองชัยนาท - ป่ าสัก อ.หนองโดน จ.สระบุรี 70 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

17,328,000 บาท
41,920,000
8,400,000
17,328,000
16,192,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,800,000 บาท

31,219,000
6,400,000
12,800,000
12,019,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,624,000 บาท

291,013,200
60,000,000
38,624,000
192,389,200

บาท
บาท
บาท
บาท
14,742,000 บาท

38,674,000
9,000,000
14,742,000
14,932,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,352,000 บาท

37,758,200
9,368,000
12,352,000
16,038,200

บาท
บาท
บาท
บาท
13,004,000 บาท

80,000,000
16,000,000
13,004,000
50,996,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,560,000 บาท

27,800,000 บาท
5,560,000 บาท
22,240,000 บาท
3,200,000 บาท
16,000,000 บาท
3,200,000 บาท
12,800,000 บาท
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(53) สะพานขา้ มคลองพระสทึง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 110 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(54) สะพานขา้ มลํามูล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(55) สะพานขา้ มลําพังชู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(56) สะพานขา้ มคลองห้วยใหญ่ อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(57) สะพานขา้ มลํานํา้ แม่งดั อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(58) สะพานขา้ มลํานํา้ ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 70 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) สะพานขา้ มคลองผันนํา้ คลองชุมพร (กม.2+500) อ.เมือง จ.ชุมพร
88 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(60) สะพานขา้ มคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(61) สะพานขา้ มคลองนางเลิศ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,160,000 บาท
35,800,000 บาท
7,160,000 บาท
28,640,000 บาท
4,320,000 บาท
21,600,000 บาท
4,320,000 บาท
17,280,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
6,560,000 บาท
32,800,000 บาท
6,560,000 บาท
26,240,000 บาท
2,800,000 บาท
14,000,000 บาท
2,800,000 บาท
11,200,000 บาท
4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
3,800,000 บาท
19,000,000 บาท
3,800,000 บาท
15,200,000 บาท
8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(62) สะพานขา้ มคลองแห้ง อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(63) สะพานขา้ มห้วยทอน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 100 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(64) สะพานขา้ มห้วยปลาหาง อ.พังโคน จ.สกลนคร 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(65) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ลาว อ.เมือง จ.เชียงราย 60 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(66) สะพานขา้ มลํานํา้ มูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(67) สะพานขา้ มคลองสอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 90 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(68) สะพานขา้ มแม่นาํ้ ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 120 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(69) สะพานคู่ขนานขา้ มคลองหัวถนน สาย สค.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 3423 - นิคมบา้ นไร่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 80 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(70) สะพานขา้ มลําชี อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 290 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

6,740,000 บาท
33,700,000 บาท
6,740,000 บาท
26,960,000 บาท
5,600,000 บาท
28,000,000 บาท
5,600,000 บาท
22,400,000 บาท
7,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
5,960,000 บาท
29,800,000 บาท
5,960,000 บาท
23,840,000 บาท
5,880,000 บาท
29,400,000 บาท
5,880,000 บาท
23,520,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
18,920,000 บาท
94,600,000
18,920,000
37,840,000
37,840,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(71) สะพานขา้ มแม่นาํ้ ชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 250 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(72) สะพานขา้ มลํานํา้ ยัง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 195 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(73) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ชี อ.เมือง จ.ยโสธร 270 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(74) สะพานขา้ มห้วยขะยุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 180 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(75) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ โดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 130 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(76) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ปิ ง อ.เมือง จ.ตาก 390 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(77) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 160 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

16,380,000 บาท
81,900,000
16,380,000
32,760,000
32,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,600,000 บาท

53,000,000
10,600,000
21,200,000
21,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,200,000 บาท

71,000,000
14,200,000
28,400,000
28,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,760,000 บาท

63,800,000
12,760,000
25,520,000
25,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,200,000 บาท

31,000,000
6,200,000
12,400,000
12,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,600,000 บาท

58,000,000
11,600,000
23,200,000
23,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(78) สะพานขา้ มแม่นาํ้ น่าน อ.เมือง จ.พิจติ ร 170 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(79) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 140 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(80) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ยม อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 170 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(81) สะพานขา้ มคลองตรอน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 140 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(82) สะพานขา้ มคลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 340 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(83) สะพานขา้ มห้วยพรมโหด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(84) สะพานขา้ มห้วยหลวง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 190 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

8,300,000 บาท
41,500,000
8,300,000
16,600,000
16,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,800,000 บาท

34,000,000
6,800,000
13,600,000
13,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,200,000 บาท

41,000,000
8,200,000
16,400,000
16,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,040,000 บาท

35,200,000
7,040,000
14,080,000
14,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

75,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,600,000 บาท

63,000,000
12,600,000
25,200,000
25,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(85) สะพานขา้ มลํานํา้ กํา่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 260 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(86) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ น่าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 175 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(87) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ยม อ.วังชิ้น จ.แพร่ 160 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(88) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 150 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(89) สะพานขา้ มห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี 150 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(90) สะพานขา้ มลํานํา้ ชี อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 180 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(91) สะพานขา้ มแม่นาํ ้ ชี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 150 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

13,200,000 บาท
66,000,000
13,200,000
26,400,000
26,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,600,000 บาท

38,000,000
7,600,000
15,200,000
15,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,600,000 บาท

48,000,000
9,600,000
19,200,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,400,000 บาท

52,000,000
10,400,000
20,800,000
20,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,400,000 บาท

42,000,000
8,400,000
16,800,000
16,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,600,000 บาท

58,000,000
11,600,000
23,200,000
23,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,800,000 บาท

59,000,000
11,800,000
23,600,000
23,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(92) สะพานขา้ มลํานํา้ มูล อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 200 ม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 92 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสะพานและ
ถนนต่อเชื่อมในภูมภิ าค ระยะที่ 1
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานขา้ มคลองตํามะลัง อ.เมือง
จ.สตูล
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานขา้ มคลองดู อ.ละงู จ.สตูล
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,952,000 บาท
59,760,000
11,952,000
23,904,000
23,904,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,437,000 บาท
25,437,000 บาท
56,187,000 บาท
31,690,000 บาท
20,000,000 บาท
2,831,000 บาท

14,025,000
2,805,000
2,831,000
8,389,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,666,000 บาท

8,250,000
1,650,000
1,666,000
4,934,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
6,886,597,700 บาท
8.8.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่าง
8.8.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
42,311,539,900 บาท
8.8.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
42,311,539,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
6,886.5977
6,886.5977
-

รวม
6,886.5977
6,886.5977

8.8.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
2,402.223
836.625
850.000
890.000
920.000
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 2,144.836 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
( 100 )
ที่กาํ หนด
ล้านบาท
15,747.2198 6,886.5977 6,287.9940 6,583.8996 6,805.8288
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15,747.2198 6,886.5977 6,287.9940 6,583.8996 6,805.8288
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
15,747.2198 6,886.5977 6,287.9940 6,583.8996 6,805.8288
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 129 รายการ (รวม 149.156 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทล.2116 - บ.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 1.713 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ลาดบัวหลวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
0.465 กม.
(4) ถนนสายแยก ทล.9 - อําเภอไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
0.550 กม.
(5) ถนนสายแยก ทล.9 - แยก ทล.340 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0.730 กม.
(6) ถนนสายแยก ทช.นบ.5027 - บ.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1.312
กม.
(7) ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหนึ่ง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1.300 กม.
(8) ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.เจ้าเฟื่ อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
0.720 กม.
(9) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
0.850 กม.
(10) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.ปากคลองหกวา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
1.000 กม.
(11) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 0.800 กม.
(12) ถนนสายแยก ทล.346 - วัดเจดียห์ อย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1.000 กม.
(13) ถนนสายแยก ทล.305 - คลองแสนแสบ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
0.950 กม.
(14) ถนนสายแยก ทล.9 - บ.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
0.770 กม.
(15) ถนนภายในสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 0.630 กม.
(16) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลาง อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 1.100 กม.

6,886,597,700 บาท
6,886,597,700
6,886,597,700
6,886,597,700
6,715,543,000

บาท
บาท
บาท
บาท

969,633,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,370,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,200,000 บาท
17,500,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

479

(17) ถนนสายแยก ทล.305 - เลียบคลอง 12 ฝัง่ ตะวันออก อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี 1.700 กม.
(18) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองแค อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
1.170 กม.
(19) ถนนสายแยก ทล.305 - เลียบคลอง 10 ฝัง่ ตะวันออก อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 1.100 กม.
(20) ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
1.300 กม.
(21) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
1.700 กม.
(22) ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลําไทร อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
1.250 กม.
(23) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไม้ตรา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
0.700 กม.
(24) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองกรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
2.150 กม.
(25) ถนนสายแยก ทล.3263 - บ.ป้ อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
2.550 กม.
(26) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางห้าร้อย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
2.350 กม.
(27) ถนนสายแยก ทล.334 - บ.อินทประมูล อ.เมือง จ.อ่างทอง
2.050 กม.
(28) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.มหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1.374 กม.
(29) ถนนสายแยก ทล.34 - โรงเรียนคลองหลุมลึก อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 0.670 กม.
(30) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2.356 กม.
(31) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เขากระทิง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 2.000 กม.
(32) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นํา้ ซับ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1.500 กม.
(33) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.วังเพลิง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1.500 กม.
(34) ถนนสายแยก ทล.3016 - บ.ท่าลาน (ตอนสระบุร)ี อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 1.150 กม.
(35) ถนนสายแยก ทล.362 - บ.หาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
2.000 กม.
(36) ถนนสายแยก ทล.1 (กม.ที่ 274+030) - แยก ทล.1 (กม.ที่ 297+495)
อ.เมือง จ.ชัยนาท 2.000 กม.
(37) ถนนสายแยก ทล.3211 - แยก ทช.ชน.5016 อ.หันคา จ.ชัยนาท
2.175 กม.
(38) ถนนสายแยก ทล.32 - บ.กลาง อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 1.400 กม.

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,000,000 บาท
49,870,000 บาท
48,900,000 บาท
40,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,500,000 บาท
32,000,000 บาท
14,500,000
35,436,000
14,000,000
20,000,000
19,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
20,447,000 บาท
20,300,000 บาท
12,500,000 บาท
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(39) ถนนสายแยก ทล.311 - เทศบาลอินทร์บรุ ี อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
1.492 กม.
(40) ถนนสายแยก ทล.309 - บ.ท่าขา้ ม อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี 1.530 กม.
(41) ถนนสายแยก ทล.3033 - บ.สวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
1.825 กม.
(42) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 0.700 กม.
(43) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
2.000 กม.
(44) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.หัวกุญแจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1.175 กม.
(45) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 2.000 กม.
(46) ถนนสายแยก ทล.3240 - บ.โรงโป๊ ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1.430 กม.
(47) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.กระบกคู่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 1.800 กม.
(48) ถนนสายแยก ทล.315 - บ.ไร่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 2.300 กม.
(49) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.เขาพริก อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 2.000 กม.
(50) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.หนองใหญ่ทบั เจ็ก อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
2.000 กม.
(51) ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองโค อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 2.055 กม.
(52) ถนนสายแยก ทช.ชบ.5021 - บ.เขาชะอางค์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
2.000 กม.
(53) ถนนสายแยก ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผ่แก้ว อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2.700 กม.
(54) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง 2.300 กม.
(55) ถนนสายแยก ทล.3471 - บรรจบ ทล.3139 อ.เมือง จ.ระยอง
1.786 กม.
(56) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.หนองกระพ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
2.300 กม.
(57) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.ภูไทร อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 1.220 กม.
(58) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 2.000 กม.
(59) ถนนสายแยก ทล.3471 - บ.เขาลอย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2.000 กม.
(60) ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง 1.500 กม.
(61) ถนนสายแยก ทล.3156 - บ.อ่าวตาลคู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
1.830 กม.
(62) ถนนสายแยก ทล.3157 - บ.ทุ่งไก่ดกั อ.เมือง จ.ตราด 3.465 กม.
(63) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มคลองบางพระ อ.เมือง จ.ตราด 3.896 กม.
(64) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 2.500 กม.
(65) ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ.ขลู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 4.720 กม.

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
13,600,000 บาท
11,700,000
13,500,000
14,000,000
13,700,000
14,900,000
14,000,000
12,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,600,000 บาท
14,000,000 บาท
11,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,309,000 บาท
12,109,000 บาท
15,300,000
18,000,000
13,000,000
14,804,000
51,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,500,000
29,610,000
17,210,000
24,000,000
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(66) ถนนสายแยก ทล.3187 - บ.ดอนบา้ นใหม่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4.650 กม.
(67) ถนนสายแยก ทล.3206 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 3.000 กม.
(68) ถนนสายแยก ทช.รบ.4002 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
3.500 กม.
(69) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 1.400 กม.
(70) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองสลิด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
0.700 กม.
(71) ถนนสายแยก ทช.สส.2014 - บ.คลองช่อง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
0.645 กม.
(72) ถนนสายแยก ทช.สค.2006 - บ.ท่าคา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
2.710 กม.
(73) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระทุ่มแบน อ.บา้ นแพ้ว จ.สมุทรสาคร
0.950 กม.
(74) ถนนสายแยก ทช.สค.3002 - บ.บางยาง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1.500 กม.
(75) ถนนสายแยก ทล.3091 - บ.อําแพง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1.100 กม.
(76) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มแม่นาํ้ ชีบา้ นหนองดู่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
2.900 กม.
(77) ถนนสายแยก ทล.2055 - แยก ทช.ชย.2004 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3.000 กม.
(78) ถนนสายแยก ทล.2354 - แหล่งท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2.200 กม.
(79) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.475 กม.
(80) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บ้านเขว ้า จ.ชัยภูมิ
4.000 กม.
(81) ถนนสายแยก ทล.2187 - บ.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 3.100 กม.
(82) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2389 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 2.600 กม.
(83) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองหัวฟาน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
2.350 กม.
(84) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
3.500 กม.
(85) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.โนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
1.500 กม.
(86) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ดอนไพล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
2.175 กม.
(87) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.โนนศรีคูณ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
2.200 กม.

36,500,000 บาท
27,860,000 บาท
25,800,000 บาท
22,700,000 บาท
29,900,000 บาท
15,500,000 บาท
18,500,000 บาท
46,390,000 บาท
22,500,000 บาท
13,500,000 บาท
18,180,000 บาท
18,120,000 บาท
13,260,000 บาท
10,100,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
10,030,000 บาท
17,000,000 บาท
26,000,000 บาท
11,000,000 บาท
19,190,000 บาท
17,000,000 บาท
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(88) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีค้ วิ จ.นครราชสีมา 2.000 กม.
(89) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.000 กม.
(90) ถนนสายแยก ทล.205 - บ.สําโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
2.000 กม.
(91) ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.คูเมือง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์
1.250 กม.
(92) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.สง่างาม อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 1.415 กม.
(93) ถนนสายแยก ทล.2061 - อําเภอนาโพธิ์ อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์
1.765 กม.
(94) ถนนสายอําเภอนาโพธิ์ - บ.หนองบัวลอง อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี มั ย์
1.000 กม.
(95) ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.โนนแดง อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(96) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(97) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์
1.000 กม.
(98) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 1.100 กม.
(99) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(100) ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด บ.สระขุด - บ.ปะเคียบ
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ 2.800 กม.
(101) ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพบะ - บ.หนองเรือ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
3.450 กม.
(102) ถนนสายแยก ทล.2378 - เมืองสุรนิ ทร์ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 5.530 กม.
(103) ถนนสายแยก ทล.2328 - บ.นาสนวน อ.บัวเชด จ.สุรนิ ทร์ 5.000 กม.
(104) ถนนเชิงลาดสะพานลําห้วยทับทัน บ.เสม็ด - บ.นํา้ คํา อ.สําโรงทาบ
จ.สุรนิ ทร์ 2.000 กม.
(105) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์ 3.600 กม.
(106) ถนนสายแยก ทล.2081 - บ.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์
2.800 กม.
(107) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 3.600 กม.
(108) ถนนสายแยก ทล.2124 - บ.คะนา อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 3.600 กม.
(109) ถนนสายแยก ทล.2146 - บ.คําสมบูรณ์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2.494 กม.
(110) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.โคกกลาง อ.นํา้ พอง จ.ขอนแก่น
1.500 กม.

17,130,000 บาท
40,140,000 บาท
17,170,000 บาท
15,000,000 บาท
21,225,000 บาท
26,475,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
28,000,000 บาท
26,000,000 บาท
37,500,000 บาท
41,000,000 บาท
14,090,000 บาท
24,500,000 บาท
21,600,000 บาท
22,300,000 บาท
24,800,000 บาท
15,000,000 บาท
11,810,000 บาท
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(111) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2.500 กม.
(112) ถนนสายแยก ทล.209 - บ.โคกพระ อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
1.600 กม.
(113) ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
2.270 กม.
(114) ถนนสายแยก ทล.2188 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตอนที่ 1)
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 2.335 กม.
(115) ถนนสายแยก ทล.207 - บ.นาเชือก (ตอนมหาสารคาม) (ตอนที่ 1)
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2.335 กม.
(116) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.โนนทัน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2.995 กม.
(117) ถนนสายแยก ทล.208 - บ.หนองผือ อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม
1.800 กม.
(118) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
2.650 กม.
(119) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ดงครัง่ ใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
6.150 กม.
(120) ถนนเชิงลาดสะพานค้อเหนือนางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 2.610 กม.
(121) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ดินดํา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 2.575 กม.
(122) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ชะโด อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 1.628 กม.
(123) ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 2.200 กม.
(124) ถนนสายแยก ทล.2259 - บ.สว่าง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1.670 กม.
(125) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มลํานํา้ ชี อ.โพธิ์ชยั จ.ร้อยเอ็ด 3.500 กม.
(126) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มลํานํา้ ยัง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 2.885 กม.
(127) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซําแซง อ.ภูเรือ จ.เลย 2.000 กม.
(128) ถนนสายแยก ทล.2195 - บ.กกดู่ อ.เชียงคาน จ.เลย 2.000 กม.
(129) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสะอาด อ.วังสะพุง จ.เลย 2.000 กม.
(130) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสวนยา อ.ภูกระดึง จ.เลย 2.000 กม.
(131) ถนนสายแยก ทล.2186 - บ.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 1.500 กม.
(132) ถนนสายแยก ทล.2138 - บ.ห้วยพอด อ.เมือง จ.เลย 1.500 กม.
(133) ถนนสายแยก ทล.2351 - บ.ราชมุนี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
3.035 กม.
(134) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มห้วยขะยูง บ.บกขี้ยาง - บ.ห้วยขะยูง
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 2.978 กม.
(135) ถนนสายแยก ทล.2373 - ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 5.716 กม.
(136) ถนนสายแยก ทล.2085 - บ.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
1.875 กม.

15,760,000 บาท
11,200,000 บาท
27,010,000 บาท
19,750,000 บาท
19,940,000 บาท
16,700,000 บาท
12,360,000 บาท
15,590,000 บาท
40,200,000
19,330,000
41,600,000
12,050,000
12,440,000
10,800,000
36,000,000
27,300,000
14,500,000
14,500,000
14,000,000
22,200,000
13,000,000
11,800,000

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

28,000,000 บาท
20,600,000 บาท
22,360,000 บาท
19,150,000 บาท
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(137) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โนนค้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
1.495 กม.
(138) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.เขิน อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1.200 กม.
(139) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ห้วย อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ 4.312 กม.
(140) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.บาก อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 2.775 กม.
(141) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มห้วยจันลัน อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ
2.090 กม.
(142) ถนนสายแยก ทล.202 - อําเภอชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ
1.560 กม.
(143) ถนนสายแยกทาง อบจ. สาย อจ.ถ.1-0004 - บ.หนองมะแซว
อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 1.950 กม.
(144) ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอดุ ม จ.อุบลราชธานี
2.993 กม.
(145) ถนนสายแยก ทล.217 - บ.สุขเกษม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
7.325 กม.
(146) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มลํามูลน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 5.138 กม.
(147) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มห้วยใหญ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
0.890 กม.
(148) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ก่อบึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3.500 กม.
(149) ถนนสายแยก ทล.2337 - บ.สําโรง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
3.325 กม.
(150) ถนนสายแยก ทช.อบ.2006 - บ.คุม้ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
4.965 กม.
(151) ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.โพนดวน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2.000 กม.
(152) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
1.950 กม.
(153) ถนนสายแยก ทล.1074 - บ.โพธิ์เอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร
3.665 กม.
(154) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
5.000 กม.
(155) ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วังก้านเหลือง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
3.100 กม.
(156) ถนนสายแยก ทล.113 - บ.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร
2.300 กม.
(157) ถนนสายแยก ทล.1069 - บ.ป่ าเรไร อ.ดงเจริญ จ.พิจติ ร 3.000 กม.
(158) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก อ.สากเหล็ก จ.พิจติ ร
2.215 กม.

18,140,000
13,560,000
31,730,000
15,260,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,670,000 บาท
18,600,000 บาท
14,620,000 บาท
20,800,000 บาท
37,950,000 บาท
30,000,000 บาท
17,600,000 บาท
19,500,000 บาท
15,750,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
13,650,000 บาท
23,800,000 บาท
50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
11,960,000 บาท
16,000,000 บาท
12,800,000 บาท
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(159) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.ป่ ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจติ ร 3.000 กม.
(160) ถนนสายแยก ทล.1070 - บ.ท่าบัว อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 2.500 กม.
(161) ถนนสายแยก ทล.115 - บ.วังสําโรง อ.เมือง จ.พิจติ ร 2.200 กม.
(162) ถนนสายเชื่อมถนนเทศบาลตําบลโพทะเล - บ.หนองขอน อ.โพทะเล
จ.พิจติ ร 3.875 กม.
(163) ถนนสายแยก ทล.1289 - บ.ท้ายนํา้ อ.บึงนาราง จ.พิจติ ร 1.800 กม.
(164) ถนนสายเทศบาลเมืองอุทยั ธานี - บ.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
3.540 กม.
(165) ถนนสายแยก ทล.1114 - บ.บางขวัญม้า อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
5.000 กม.
(166) ถนนสายแยก ทล.117 - บ.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
4.000 กม.
(167) ถนนสายแยก ทล.1065 - บ.หนองพยอม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
2.000 กม.
(168) ถนนสายแยก ทล.117 - บ.หนองบัว อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
2.200 กม.
(169) ถนนสายแยก ทล.21 - เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 3.000 กม.
(170) ถนนสายแยก ทล.12 - เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 1.300 กม.
(171) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1.000 กม.
(172) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 2.523 กม.
(173) ถนนสายแยก ทล.2478 - บ.นํา้ ร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม.
(174) ถนนสายแยก ทล.2275 - บ.ซับตะแบก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
6.000 กม.
(175) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นางัว่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1.000 กม.
(176) ถนนสายแยก ทล.2215 - บ.ปากห้วยด่าน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1.736 กม.
(177) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.โป่ งมะขาม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
2.735 กม.
(178) ถนนสายแยก ทล.101 - แยก ทล.1272 อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย
1.700 กม.
(179) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.ดงจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1.700 กม.
(180) ถนนสายแยก ทล.1103 - บ.แพะดินแดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
6.210 กม.
(181) ถนนสายแยก ทล.1194 - บ.ป่ าเหว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4.000 กม.

15,600,000 บาท
18,000,000 บาท
11,700,000 บาท
17,000,000 บาท
10,540,000 บาท
25,000,000 บาท
36,000,000 บาท
27,200,000 บาท
14,000,000 บาท
15,800,000 บาท
29,000,000 บาท
11,000,000
12,800,000
14,000,000
16,210,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
13,110,000 บาท
11,100,000 บาท
14,850,000 บาท
14,500,000 บาท
14,900,000 บาท
48,750,000 บาท
30,000,000 บาท
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(182) ถนนสายแยก ทล.105 - บ.สบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
4.000 กม.
(183) ถนนสายแยก ทล.1335 (เขือ่ นกิ่วลม) - บ.หัวทุ่ง อ.เมือง จ.ลําปาง
3.380 กม.
(184) ถนนสายแยก ทช.ลพ.3052 - บ.ห้วยอ้อ (โครงการพระราชดําริฯ
ลุม่ นํา้ อาว) อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน 2.765 กม.
(185) ถนนสายยุทธศาสตร์เชื่อมภูมภิ าคชายแดนระนอง - บ.ทรายอ่อน บ.นํา้ พุ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1.400 กม.
(186) ถนนสาย บ.เทพวังทอง - บ.ท่าลานทอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
1.400 กม.
(187) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มแม่นาํ้ รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1.750 กม.
(188) ถนนสายแยก ทล.41 - บ.พูนสุข อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 1.200 กม.
(189) ถนนสายแยก ทช.รน.1016 - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง
0.340 กม.
(190) ถนนสายแยก ทช.นศ.4045 - บ.หม่อมราม อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 0.475 กม.
(191) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.กลาง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2.025 กม.
(192) ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.นาพร้าว อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
1.000 กม.
(193) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.บางหญ้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
2.000 กม.
(194) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.นางพระยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2.600 กม.
(195) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.สระโพธิ์ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
1.300 กม.
(196) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.สระกํา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
2.100 กม.
(197) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
3.000 กม.
(198) ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลักปลา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2.500 กม.
(199) ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.นํา้ ตกโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0.400 กม.
(200) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ควนหิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0.450 กม.
(201) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0.450 กม.
(202) ถนนสายแยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 1.750 กม.

30,000,000 บาท
15,600,000 บาท
16,000,000 บาท
14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
12,500,000 บาท
11,560,000 บาท
16,800,000 บาท
32,270,000 บาท
32,610,000 บาท
18,500,000 บาท
18,900,000 บาท
29,270,000 บาท
16,500,000 บาท
20,270,000 บาท
10,632,000 บาท
14,999,000 บาท
14,999,000 บาท
14,999,000 บาท
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(203) ถนนสายแยก ทล.34 - บ.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 1.500 กม.
(204) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.ตลาดพนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
1.300 กม.
(205) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.โปร่งใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
1.300 กม.
(206) ถนนสาย บ.วังดินสอ - บ.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
1.510 กม.
(207) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขียว อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
2.500 กม.
(208) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2.802 กม.
(209) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.กอตง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.300 กม.
(210) ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.มะม่วงเอน อ.ลําทับ จ.กระบี่ 3.300 กม.
(211) ถนนสายแยก ทล.4 - นํา้ ตกไพรวัลย์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
2.000 กม.
(212) ถนนสายแยก ทล.4048 - บ.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
1.750 กม.
(213) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 2.336 กม.
(214) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ทุ่งนาชี อ.เมือง จ.พัทลุง 2.170 กม.
(215) ถนนสายแยก ทล.404 - บ.ท่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตรัง 1.425 กม.
(216) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มแม่นาํ้ ตรัง (ห้วยนาง - วังหิน) อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 1.327 กม.
(217) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคําแคน อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4.500 กม.
(218) ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอุดม อ.เมือง จ.บึงกาฬ 3.000 กม.
(219) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ใหม่พฒั นา อ.เมือง จ.บึงกาฬ 4.000 กม.
(220) ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.หนองตีนเผือก อ.เซกา จ.บึงกาฬ
3.275 กม.
(221) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โนนจําปาทอง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4.150 กม.
(222) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมือง จ.บึงกาฬ 1.920 กม.
(223) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซิม อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 2.025 กม.
(224) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เทือ่ ม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร
จ.หนองคาย 1.445 กม.
(225) ถนนสายแยก ทล.2267 - บ.โพนสว่าง อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย
1.780 กม.
(226) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เจริญสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมือง
จ.หนองคาย 1.880 กม.

14,800,000 บาท
10,140,000 บาท
14,450,000 บาท
14,500,000 บาท
13,750,000 บาท
15,411,000 บาท
23,250,000 บาท
23,250,000 บาท
16,200,000 บาท
15,000,000
24,950,000
21,405,000
34,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,740,000
20,000,000
24,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,100,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท
14,580,000 บาท
10,404,000 บาท
12,816,000 บาท
13,536,000 บาท
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(227) ถนนสายแยก ทช.นค.3009 - บ.สร้างคอม (ตอนหนองคาย)
อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 1.625 กม.
(228) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.ธาตุกลางน้อย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
2.015 กม.
(229) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.สร้างเสีย่ น อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
2.000 กม.
(230) ถนนสายแยก ทล.2133 - บ.สร้างเสีย่ น อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู
3.350 กม.
(231) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โคกม่วง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู
4.400 กม.
(232) ถนนสายแยก ทล.2021 - บ.กุดจับ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(233) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หลุบหวาย อ.เมือง จ.อุดรธานี 2.000 กม.
(234) ถนนสายแยก ทล.2410 - บ.นาบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(235) ถนนสายแยก ทล.216 - บ.หนองสร้างไพร อ.เมือง จ.อุดรธานี
3.000 กม.
(236) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดอนม่วง อ.เมือง จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(237) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดอนกลอย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
3.000 กม.
(238) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หว ้านใหญ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
2.000 กม.
(239) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 2.750 กม.
(240) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนองหลัก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
2.000 กม.
(241) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.พรประจักษ์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
2.000 กม.
(242) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.ค้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์ 2.360 กม.
(243) ถนนสายแยก ทล.2009 - อําเภอสหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ ์
1.311 กม.
(244) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแปน อ.ฆ้องชัย, กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ ์ 1.543 กม.
(245) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแวง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
3.575 กม.
(246) ถนนสายแยก ทล.2291 - บ.โพนสว่าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์
1.500 กม.
(247) ถนนสายแยก ทล.2253 - บ.คําไฮ อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ ์ 0.935 กม.
(248) ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.โนนทัน อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ ์ 1.188 กม.
(249) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองสาหร่าย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
3.500 กม.

11,700,000 บาท
14,508,000 บาท
16,500,000 บาท
19,490,000 บาท
18,000,000
15,000,000
35,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,800,000 บาท
12,900,000 บาท
15,000,000 บาท
29,000,000 บาท
11,900,000 บาท
11,510,000 บาท
10,000,000 บาท
22,800,000 บาท
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(250) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คําเตย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
2.300 กม.
(251) ถนนสายแยก ทล.2390 - บ.หมูมน้ อ.นาทม จ.นครพนม 2.300 กม.
(252) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 2.300 กม.
(253) ถนนสายแยก ทล.2185 - บ.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
2.300 กม.
(254) ถนนสายแยก ทล.2417 - บ.เหล่าส้มป่ อย อ.นาทม จ.นครพนม
2.870 กม.
(255) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มห้วยมุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 1.480 กม.
(256) ถนนสายแยก ทล.2287 - บ.สานแว ้ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
0.750 กม.
(257) ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.นาข่า อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 1.620 กม.
(258) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คําบิด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 0.750 กม.
(259) ถนนสายแยก ทล.2307 - บ.สามแยกพัฒนา อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร 1.100 กม.
(260) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.นาดี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
1.718 กม.
(261) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนามแท่ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
3.000 กม.
(262) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงน้อย อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
1.000 กม.
(263) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงขุมขา้ ว อ.เมือง จ.สกลนคร 2.000 กม.
(264) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
1.000 กม.
(265) ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.นาน้อย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
3.000 กม.
(266) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.พะเนาว์ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 5.653 กม.
(267) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.กุดจอก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
3.000 กม.
(268) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.ดอนปอ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
1.176 กม.
(269) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มแม่นาํ้ อิง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3.575 กม.
(270) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มแม่นาํ้ พุง อ.ป่ าแดด จ.เชียงราย 3.175 กม.
(271) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกีย๋ งเหนือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2.000 กม.
(272) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ห้วยส้านพลับพลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2.000 กม.
(273) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.สันถนนใต้ อ.แม่จนั จ.เชียงราย 2.000 กม.

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,900,000 บาท
10,656,000 บาท
10,600,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
23,800,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
23,920,000 บาท
21,800,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
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(274) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ร้องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 2.000 กม.
(275) ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ท่าขา้ วเปลือก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2.000 กม.
(276) ถนนสายแยก ทล.1129 - บ.แซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2.000 กม.
(277) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.แก่นใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2.000 กม.
(278) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.โป่ งช้าง อ.เมือง จ.เชียงราย 2.000 กม.
(279) ถนนสายแยก ทล.1202 - บ.กองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 2.320 กม.
(280) ถนนสาย บ.ดอนตาเพชร - บ.เขารักษ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
3.000 กม.
(281) ถนนสาย บ.เขารักษ์ - บ.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
2.525 กม.
(282) ถนนสายแยก ทล.3390 - บ.ปลักประดู่ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
1.650 กม.
(283) ถนนสาย บ.ห้วยเสือ - บ.ภูเตย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
1.300 กม.
(284) ถนนสาย บ.วัดละมุด - วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
1.375 กม.
(285) ถนนสาย บ.คันลํา - ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม 1.100 กม.
(286) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.รางพยอม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
3.000 กม.
(287) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองปลิง อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
4.500 กม.
(288) ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.กกตาด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
5.316 กม.
(289) ถนนสาย ปจ.3022 แยก ทล.319 - บ.วังขอน อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี 3.092 กม.
(290) ถนนสาย นม.6019 บ.โนนสูง - บ.โนนไทย อ.โนนสูง, โนนไทย
จ.นครราชสีมา 5.000 กม.
(291) ถนนสาย สข.4064 แยก ทล.4113 - บ.ทุ่งลัง อ.นาทวี จ.สงขลา
1.200 กม.
(292) ถนนสาย สข.4063 แยก ทล.4113 - บ.ลาแล อ.สะบา้ ย้อย จ.สงขลา
1.000 กม.
(293) ถนนสาย สข.4047 แยก ทล.4135 - บ.ทุ่งเจริญ อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 2.500 กม.
(294) ถนนสาย สข.1027 แยก ทล.4 - บ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
1.300 กม.

14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
14,400,000 บาท
15,000,000 บาท
14,040,000 บาท
11,320,000 บาท
11,450,000 บาท
10,760,000 บาท
15,000,000 บาท
25,500,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
32,000,000 บาท
20,000,000 บาท
48,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(295) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสินธุ ์ อ.ระโนด,
กระแสสินธุ ์ จ.สงขลา 2.200 กม.
(296) ถนนสาย สข.1001 แยก ทล.4 - บ.เขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
2.200 กม.
(297) ถนนสาย บร.4011 แยก ทล.2445 - บ.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย
จ.บุรรี มั ย์ 1.500 กม.
(298) ถนนสาย อท.4032 แยก ทล.3064 - บ.ยางห้าร้อย อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 2.800 กม.
(299) ถนนสาย สข.4014 แยก ทล.4111 - บ.บ่อทราย อ.ควนเนียง,
สิงหนคร จ.สงขลา 1.500 กม.
(300) ถนนสาย ปข.4045 แยก ทล.3169 - บ.ยายพลอย อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1.950 กม.
(301) ถนนเชิงลาดสะพาน สาย บ.สังเคิล - สะพานไพศาลอนุสรณ์
อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 2.500 กม.
(302) ถนนเชิงลาดสะพานขา้ มแม่นาํ้ ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 1.900 กม.
(303) ถนนสายแยก ทล.304 - อําเภอท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
1.300 กม.
(304) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.เทพประทาน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
1.300 กม.
(305) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.ควายเขาหัก อ.บางคล ้า จ.ฉะเชิงเทรา
1.400 กม.
(306) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โนนสัง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู
2.750 กม.
(307) ถนนสายแยก ทล.1168 - บ.ห้วยสอน อ.เวียงสา จ.น่าน 2.000 กม.
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 900 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 439 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดเก็บขอ้ มูลทรัพย์สนิ งานทางและสะพาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุม่ ที่ 1)
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดเก็บขอ้ มูลทรัพย์สนิ งานทางและสะพาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุม่ ที่ 2)

30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
28,700,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,900,000 บาท
10,140,000 บาท
10,140,000 บาท
10,920,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,500,000 บาท
13,500,000 บาท
134,554,700 บาท
134,554,700 บาท
23,000,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
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8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่ การเชื่อมต่อระบบขนส่ง
1,003,287,300 บาท
8.8.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือ่ พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
3. เพือ่ สร้างความเจริญในพื้นที่ เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพื้นทีช่ นบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
8.8.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
10,585,055,300 บาท
8.8.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
10,585,055,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเพือ่ การเชื่อมต่อระบบขนส่ง
2. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ การเชื่อมต่อระบบขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,003.2873
573.2873
430.0000
-

รวม
1,003.2873
573.2873
430.0000

8.8.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
183.639
78.914
51.715
22.939
( 183.639 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางที่ได้รบั การจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
8
2
2
(6)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
8,419.2554 1,003.2873
8,419.2554 1,003.2873
8,419.2554 1,003.2873
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
แผน
แผน
แผน
1,097.8846
1,097.8846
1,097.8846
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

64.6280
64.6280
64.6280
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่ การเชื่อมต่อระบบขนส่ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 326 หน่วย)
(2) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีด่ นิ
ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบ่อ, บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 26 ไร่
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
(1) ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางนํา้ เปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา
32.975 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุร,ี ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 10.408 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์
จ.นครนายก 18.368 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,003,287,300 บาท
1,003,287,300
1,003,287,300
1,003,287,300
430,000,000
430,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

160,000,000 บาท

270,000,000 บาท
466,036,800 บาท
466,036,800 บาท
302,500,000 บาท
2,116,695,000
735,531,300
539,757,000
538,906,700
302,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

445,200,000
122,000,000
70,924,000
152,276,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

681,300,000
175,200,000
113,133,000
168,866,000
224,101,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซับพลู (ตอนที่ 2) อ.วังนํา้ เขียว
จ.นครราชสีมา 23.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) สะพานขา้ มแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลีย่ งเมืองสันป่ าตอง - หางดง
อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซับพลู อ.วังนํา้ เขียว จ.นครราชสีมา
22.939 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย นว.1001 แยก ทล.1 บ.ลาดยาว และสายเลีย่ งเมืองอําเภอลาดยาว ฝัง่ ตะวันตก อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์

72,463,800 บาท
170,508,000
46,951,600
51,092,600
72,463,800

บาท
บาท
บาท
บาท
43,759,000 บาท

277,999,000
55,722,000
91,001,000
43,759,000
87,517,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

720,300,000
146,936,600
165,198,400
15,000,000
393,165,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
32,314,000 บาท

161,570,000
32,314,000
64,628,000
64,628,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,095,500 บาท
2,095,500 บาท
2,095,500 บาท
105,155,000 บาท
105,155,000 บาท
16,920,000 บาท

25,500,000 บาท

496

(3) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบ ถนนสาย สค.2037
แยก ทล.35 - บ.บางยาง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
(4) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบส่วนต่อขยาย
ถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ดา้ นทิศเหนือ แยก ทล.4135 - ทล.4
อ.หาดใหญ่, บางกลํา่ จ.สงขลา
(5) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบส่วนต่อขยาย
ถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ดา้ นทิศใต้ แยก ทล.4145 - ทล.4054
อ.สะเดา จ.สงขลา
(6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 บ.บางนํา้ เปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุร,ี ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานขา้ มแยกบนถนน
ทช.ชบ.3027 เชือ่ ม ทล.3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท

18,000,000 บาท

30,000,000 บาท
3,300,000 บาท
54,913,000
26,909,000
14,004,100
10,699,900
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

13,356,000
3,355,000
2,428,000
1,573,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

20,439,000
4,818,000
3,828,000
2,959,000
8,834,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

7,661,700
1,563,600
2,477,000
3,621,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนน
สายเลีย่ งเมืองสันป่ าตอง - หางดง อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,435,000 บาท
20,203,700
4,123,200
4,627,000
1,435,000
10,018,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
8.8.4.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.8.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
5,140,389,800 บาท
8.8.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,140,389,800 บาท
- เงินงบประมาณ

796,009,300 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเพือ่ การพัฒนาถนนผังเมือง
2. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ การพัฒนาถนนผังเมือง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
796.0093
423.0093
373.0000
-

รวม
796.0093
423.0093
373.0000

8.8.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
74.012
19.546
10.647
7.425
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
( 74.012 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางที่ได้รบั การจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
9
1
(8)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ที่กาํ หนด
( 100 )
ล้านบาท
3,709.1485
796.0093
459.4560
175.7760
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,709.1485
796.0093
459.4560
175.7760
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
3,709.1485
796.0093
459.4560
175.7760
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,330 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค
ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อม
ทางเลีย่ งเมือง จ.พะเยา 8.899 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
3.222 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 7.425 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ

796,009,300 บาท
796,009,300
796,009,300
796,009,300
373,000,000
373,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

373,000,000 บาท
373,510,000 บาท
373,510,000 บาท

255,000,000 บาท
450,000,000
152,232,000
42,768,000
255,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
33,420,000 บาท

167,100,000 บาท
33,420,000 บาท
133,680,000 บาท
85,090,000 บาท
425,450,000
85,090,000
170,180,000
170,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
668,400 บาท
668,400 บาท
668,400 บาท
48,830,900 บาท
48,830,900 บาท
5,270,000 บาท
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(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ก ผังเมืองรวม
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(3) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบถนนสาย ง ผังเมืองรวม
ชุมชนปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวม
เมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลีย่ งเมือง จ.พะเยา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวม
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,400,000 บาท
18,500,000 บาท

11,862,900 บาท
20,931,900
4,272,000
4,797,000
11,862,900

บาท
บาท
บาท
บาท
2,798,000 บาท

13,990,000
2,798,000
5,596,000
5,596,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8.5 โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
8.8.5.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.8.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
14,449,100,200 บาท
8.8.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
14,449,100,200 บาท
- เงินงบประมาณ

920,835,300 บาท

8.8.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเพือ่ การแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค
2. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ การแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑล
และภูมภิ าค

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
920.8353
763.8353
157.0000
-

รวม
920.8353
763.8353
157.0000

8.8.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566 - จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
45.283
23.061
7.092
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
( 45.283 )
สายทาง
7
3
เชิงปริมาณ : สายทางที่ได้รบั การจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
(5)
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
12,190.7385
920.8353 1,337.5264
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12,190.7385
920.8353 1,337.5264
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
12,190.7385
920.8353 1,337.5264
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 101 หน่วย)
(2) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืน
เพือ่ สร้างทางหลวงชนบท ปท.4001 ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับขา้ มทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 352 จ.ปทุมธานี 2 ไร่
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สค.2032
แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ขยายถนนกัลปพฤกษ์ 7.602 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) 8.367 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

920,835,300 บาท
920,835,300
920,835,300
920,835,300
157,000,000
157,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

107,000,000 บาท

50,000,000 บาท
660,160,400 บาท
660,160,400 บาท
66,000,000 บาท
405,591,800
209,392,100
130,199,700
66,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
134,951,000 บาท

476,318,000
160,000,000
59,950,000
121,417,000
134,951,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
280,179,800 บาท

988,893,800
247,200,000
99,040,000
362,474,000
280,179,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023
แยก ทล.4 - บ.วัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010
แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1001
แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.2007
แยก ทล.41 - บ.บางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
211,004,000
66,000,000
48,250,000
34,754,000
62,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

111,900,000
26,400,000
34,400,000
39,100,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

104,200,000
26,400,000
29,930,000
31,870,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,619,000 บาท

224,091,100
52,800,000
91,060,000
30,231,100
27,619,000
22,381,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014
แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) สะพานขา้ มทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ
กับถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง อ.พิชยั
จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019
แยก ทล.4 - บ.ปากนํา้ ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก.4003
แยก ทล.2076 - บ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์
จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ทางต่างระดับขา้ ม ทล.37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,753,100 บาท
162,442,000
40,700,000
40,700,000
54,042,000
5,753,100
21,246,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
230,517,000
65,710,000
50,507,000
114,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,246,000 บาท

113,619,000
26,520,000
55,853,000
11,246,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

21,407,000 บาท
120,888,000
28,570,000
58,802,000
21,407,000
12,109,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
42,255,000 บาท

382,300,000
83,612,000
106,433,000
42,255,000
150,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
3.875 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม
3.217 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(15) สะพานขา้ มทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003
แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ

15,870,000 บาท
590,000,000
198,000,000
15,870,000
376,130,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,451,000 บาท

440,000,000
116,880,000
28,451,000
294,669,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,428,500 บาท

288,700,000
68,000,000
26,428,500
194,271,500

บาท
บาท
บาท
บาท
3,040,500 บาท
3,040,500 บาท
3,040,500 บาท
100,634,400 บาท
100,634,400 บาท
30,600,000 บาท

(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการต่อเชื่อม
สะพานขา้ มแม่นาํ้ เจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก
จ.นนทบุรี
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสายถนนต่อเชื่อม
ถนนนครอินทร์ - ศาลายา จ.นนทบุร,ี นครปฐม
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

14,700,000 บาท
29,000,000 บาท
6,240,000 บาท
22,000,000
4,400,000
5,720,000
5,640,000
6,240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2
(ตอนที่ 3)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานขา้ มทางรถไฟ
และอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อต.2014
แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางต่างระดับขา้ ม ทล.37
เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารักษ์
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,632,000 บาท
33,990,000
6,798,000
8,862,000
8,698,000
9,632,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,741,600 บาท
9,075,000
1,815,000
2,425,000
1,741,600
3,093,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,628,500 บาท

11,496,600
2,347,000
3,137,000
1,628,500
4,384,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,240,300 บาท

27,142,000
5,445,000
3,240,300
18,456,700

บาท
บาท
บาท
บาท
2,664,000 บาท

16,071,000
3,214,200
2,664,000
10,192,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานขา้ มทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท
9,350,000
1,870,000
1,188,000
6,292,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างเพือ่ ยกระดับมาตรฐานสะพาน
8.8.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความปลอดภัยในการเดินทาง
8.8.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
4,887,183,600 บาท
8.8.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,887,183,600 บาท
- เงินงบประมาณ

746,802,800 บาท

8.8.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ขยายความกว้างสะพาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
746.8028
746.8028
-

รวม
746.8028
746.8028

8.8.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
377
139
149
150
159
เชิงปริมาณ : ขยายความกว้างสะพานแล ้วเสร็จ
( 306 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ขยายความกว้างสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
1,600.4666
746.8028
797.8120
845.6807
896.4215
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,600.4666
746.8028
797.8120
845.6807
896.4215
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
1,600.4666
746.8028
797.8120
845.6807
896.4215
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

509

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างเพือ่ ยกระดับมาตรฐานสะพาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 91 รายการ (รวม 118 หน่วย)
(2) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข
3406 - นํา้ ตกเขาสิบห้าชัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(3) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข
4264 - บ้านพรุโต๊ะปุก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(4) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข
4264 - บ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(5) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย ตง.4023 แยกทางหลวงหมายเลข
4046 - บ้านโคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(6) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย นศ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข
403 - บ้านทางพูน อ.ร่อนพิบูลย์,เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
4 แห่ง
(7) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข
101 - บ้านนาหนุน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 1 แห่ง
(8) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข
21 - บ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 แห่ง
(9) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย รบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข
4 - บ้านหนองลังกา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(10) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย รบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข
3291 - บ้านหนองมะค่า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(11) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย ลย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข
201 - บ้านสงเปื อย อ.เชียงคาน จ.เลย 4 แห่ง
(12) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย ลย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข
2195 - บา้ นกกดู่ อ.เชียงคาน,เมือง จ.เลย 2 แห่ง
(13) ขยายความกว ้างสะพาน ถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข
3011 - บ้านใหม่หนองแก อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 2 แห่ง

746,802,800 บาท
746,802,800
746,802,800
746,802,800
746,802,800

บาท
บาท
บาท
บาท

520,272,800 บาท
14,700,000 บาท
32,000,000 บาท
37,000,000 บาท
32,000,000 บาท

15,000,000 บาท
14,200,000 บาท
11,600,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
18,790,000 บาท
10,240,000 บาท
17,000,000 บาท
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8.8.7 โครงการที่ 7 : โครงการอํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
1,392,487,300 บาท
8.8.7.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
8.8.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณหน้าโรงเรียนบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.8.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
4,347,675,100 บาท
8.8.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,347,675,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,392.4873
1,392.4873
-

รวม
1,392.4873
1,392.4873

8.8.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1,955
996
เชิงปริมาณ : งานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
( 1,948 )
แล ้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
เชิงคุณภาพ : งานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
( 100 )
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
2,955.1878 1,392.4873
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,955.1878 1,392.4873
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
2,955.1878 1,392.4873
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการอํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 578 รายการ (รวม 996 หน่วย)

1,392,487,300 บาท
1,392,487,300
1,392,487,300
1,392,487,300
1,392,487,300

บาท
บาท
บาท
บาท

1,392,487,300 บาท
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8.8.8 โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
8.8.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความปลอดภัยในการเดินทาง
8.8.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
6,616,273,900 บาท
8.8.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
6,616,273,900 บาท
- เงินงบประมาณ

1,179,205,000 บาท

8.8.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,179.2050
1,179.2050
-

รวม
1,179.2050
1,179.2050

8.8.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
164
123
130
138
146
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางแล ้วเสร็จ
( 156 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางได้
( 100 )
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
1,457.7049 1,179.2050 1,249.9573 1,324.9547 1,404.4520
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,457.7049 1,179.2050 1,249.9573 1,324.9547 1,404.4520
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
1,457.7049 1,179.2050 1,249.9573 1,324.9547 1,404.4520
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 84 รายการ (รวม 93 หน่วย)
(2) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กบ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 4156 - บ้านเหนือคลอง อ.เขาพนม,เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กจ.4026 แยกทางหลวง
หมายเลข 3081 - บ้านดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชพ.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชพ.2063 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 - เทศบาลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชพ.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 4098 - บ้านหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชม.3023 แยกทางหลวง
หมายเลข 107 - บ้านแม่สลัก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นศ.4048 แยกทางหลวง
หมายเลข 4105 - บ้านปลักปลา อ.สิชล,ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4063 แยกทางหลวง
หมายเลข 2120 - อ่างเก็บนํา้ ลําปะเทีย อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3052 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บ้านไร่สมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(12) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ์ บ้านหนองบัวลอง อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(13) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปข.1042 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(14) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านบาซาเอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(15) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พย.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 1021 - บ้านม่วงชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา 1 แห่ง

1,179,205,000 บาท
1,179,205,000
1,179,205,000
1,179,205,000
1,179,205,000

บาท
บาท
บาท
บาท

640,345,000 บาท
16,500,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
22,000,000 บาท
27,000,000 บาท
25,000,000 บาท
14,780,000 บาท
15,000,000 บาท
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(16) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวง
หมายเลข 1021 - บ้านใหม่ อ.เชียงคํา จ.พะเยา 1 แห่ง
(17) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พบ.1005 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านแหลม อ.บ้านลาด,เมือง,บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(18) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวง
หมายเลข 402 - บ้านหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2 แห่ง
(19) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ยล.3041 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - ฝายละแอ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 แห่ง
(20) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ยล.3026 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านจันทรัตน์ อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(21) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รน.1007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านวัดควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แห่ง
(22) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 แห่ง
(23) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รบ.1122 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านหนองสลิด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(24) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สก.3062 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - บ้านทัพหลวง อ.วังนํา้ เย็น จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(25) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 362 - บ้านหาดสองแคว อ.เมือง,แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(26) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง อ.มวกเหล็ก,วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(27) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.4014 แยกทางหลวง
หมายเลข 4111 - บ้านบ่อทราย อ.ควนเนียง,สิงหนคร จ.สงขลา 1 แห่ง
(28) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พบ.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3499 - บ้านหนองแก อ.ท่ายาง,บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(29) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5062 แยกทางหลวงชนบท
บร.5025 - บ้านขาม อ.กระสัง,ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(30) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวง
หมายเลข 2378 - บ้านห้วยราช อ.สตึก,ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
13,400,000 บาท
15,000,000 บาท
16,930,000 บาท
17,500,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,750,000 บาท
27,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท

515

8.8.9 โครงการที่ 9 : โครงการไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
1,023,470,500 บาท
8.8.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกปลอดภัย เพิม่ การมองเห็นก่อนเข้าสู่ทางแยกในเวลากลางคืนและ
8.8.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณทางแยกบนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนอื่นที่เป็ นทางแยก
8.8.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
5,342,800,000 บาท
8.8.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,342,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,023.4705
1,023.4705
-

รวม
1,023.4705
1,023.4705

8.8.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
883
578
613
649
89
เชิงปริมาณ : ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
( 881 )
ทางแยกหลักแล ้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
( 100 )
ทางแยกหลักได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
1,471.7130 1,023.4705 1,084.8787 1,149.9715
612.7663
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,471.7130 1,023.4705 1,084.8787 1,149.9715
612.7663
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
1,471.7130 1,023.4705 1,084.8787 1,149.9715
612.7663
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

516

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 458 รายการ (รวม 578 หน่วย)

1,023,470,500 บาท
1,023,470,500
1,023,470,500
1,023,470,500
1,023,470,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1,023,470,500 บาท
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8.8.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
15,000,000 บาท
8.8.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และลดความสูญเสียเนื่องจากอุบตั ิเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.8.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
40,000,000 บาท
8.8.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.0000
15.0000
-

รวม
15.0000
15.0000

8.8.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
เชิงปริมาณ : ระบบตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
(1)
ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการ
1
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและคู่มอื ปฏิบตั ิงานสําหรับ
(1)
ผูต้ รวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง
(Auditor)
รายการ
1
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและคู่มอื ปฏิบตั ิงานสําหรับ
(Senior Auditor)
ล้านบาท
25.0000
15.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25.0000
15.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
25.0000
15.0000
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานผูต้ รวจสอบความปลอดภัย
งานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor)

15,000,000 บาท
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
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8.8.11 โครงการที่ 11 : โครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม
8.8.11.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกปลอดภัย เมือ่ เดินทางผ่านบริเวณทางแยกและจุดต่อเชื่อม
8.8.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณทางแยกและจุดต่อเชื่อมบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.8.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
3,412,550,600 บาท
8.8.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,412,550,600 บาท
- เงินงบประมาณ

633,965,000 บาท

8.8.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
633.9650
633.9650
-

รวม
633.9650
633.9650

8.8.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
160
126
134
142
150
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อมแล ้วเสร็จ
( 153 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อมได้
( 100 )
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
639.1971
633.9650
672.0029
712.3231
755.0625
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
639.1971
633.9650
672.0029
712.3231
755.0625
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
639.1971
633.9650
672.0029
712.3231
755.0625
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 104 รายการ (รวม 111 หน่วย)
(2) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข
403 - บ้านไทรห้อง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง
(3) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ปข.4007 แยกทางหลวงหมายเลข
3169 - บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(4) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย รย.5037 แยกทางหลวงชนบท
รย.4006 - บ้านเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 2 แห่ง
(5) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข
21 - บ้านชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(6) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข
201 - บ้านท่าสะอาด อ.วังสะพุง,เอราวัณ,นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง
(7) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข
1 - บ้านสองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(8) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข
362 - บ้านหาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(9) ทางแยกและจุดต่อเชือ่ ม ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข
212 - บ้านเซิม อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 1 แห่ง
(10) ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข
1045 - บ้านห้วยปลาดุก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 5 แห่ง

633,965,000 บาท
633,965,000
633,965,000
633,965,000
633,965,000

บาท
บาท
บาท
บาท

514,972,000 บาท
11,000,000 บาท
12,000,000 บาท
13,300,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,500,000 บาท
11,193,000 บาท
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8.8.12 โครงการที่ 12 : โครงการปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง
8.8.12.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางสามารถสัญจรผ่านทางโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมโดยสะดวกและปลอดภัย
8.8.12.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณทางโค้งบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.8.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
1,187,602,400 บาท
8.8.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,187,602,400 บาท
- เงินงบประมาณ

212,380,000 บาท

8.8.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
212.3800
212.3800
-

รวม
212.3800
212.3800

8.8.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
57
45
48
51
54
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงเรขาคณิตของทางแล ้วเสร็จ
( 55 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงเรขาคณิตของทางได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
258.5214
212.3800
225.1228
238.6302
252.9480
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
258.5214
212.3800
225.1228
238.6302
252.9480
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
258.5214
212.3800
225.1228
238.6302
252.9480
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 36 รายการ (รวม 44 หน่วย)
(2) ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.3052 แยกทางหลวงหมายเลข
224 - บ้านไร่สมบูรณ์ อ.ปะคํา,โนนสุวรรณ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

212,380,000 บาท
212,380,000
212,380,000
212,380,000
212,380,000

บาท
บาท
บาท
บาท

199,380,000 บาท
13,000,000 บาท
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8.8.13 โครงการที่ 13 : โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
8.8.13.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางทัง้ ขับขีแ่ ละคนเดินเท้าได้รบั ความสะดวกปลอดภัยในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย
8.8.13.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณชุมชนที่อยู่ในโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.8.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
2,325,350,400 บาท
8.8.13.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,325,350,400 บาท
- เงินงบประมาณ

522,810,100 บาท

8.8.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
522.8101
522.8101
-

รวม
522.8101
522.8101

8.8.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
111
97
103
106
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนแล ้วเสร็จ
( 94 )
ร้อยละ
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
474.7700
522.8101
554.1787
773.5916
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
474.7700
522.8101
554.1787
773.5916
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
474.7700
522.8101
554.1787
773.5916
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

524

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 76 รายการ (รวม 90 หน่วย)
(2) บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ขก.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านพระยืน อ.เมือง,พระยืน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(3) บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านร้อยจันทร์ อ.สันป่ าตอง,หางดง จ.เชียงใหม่ 2 แห่ง
(4) บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(5) บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 บ้านบัวคํา อ.โพธิ์ชยั จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(6) บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 บา้ นสะพานวา อ.ละงู,ทุ่งหว ้า จ.สตูล 1 แห่ง
(7) บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 บ้านหนองสร้างไพร อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

522,810,100 บาท
522,810,100
522,810,100
522,810,100
522,810,100

บาท
บาท
บาท
บาท

437,990,100 บาท
12,500,000 บาท
12,000,000 บาท
10,500,000 บาท
15,000,000 บาท
19,920,000 บาท
14,900,000 บาท
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8.8.14 โครงการที่ 14 : โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุ นเส้นทางรถไฟทางคู่
811,891,000 บาท
8.8.14.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือ่ พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
3.เพือ่ รองรับการขนส่งเชื่อมโยงทางถนน ทางราง และทางนํา้ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
8.8.14.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟรางคู่ - สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี
8.8.14.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
3,792,516,800 บาท
8.8.14.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,792,516,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.14.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือ่ สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
811.8910
811.8910
-

รวม
811.8910
811.8910

8.8.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
49.318
72.873
75.649
27.173
27.988
( 49.318 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
22
22
22
23
24
( 22 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพาน
100
100
100
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
857.8615
811.8910
857.8615
811.8910
857.8615
811.8910
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
970.9584
970.9584
970.9584
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

567.3920
567.3920
567.3920
-

584.4139
584.4139
584.4139
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุ นเส้นทางรถไฟทางคู่

811,891,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

811,891,000
811,891,000
811,891,000
398,874,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ถนนสาย พบ.4034 แยก ทล.3175 - บ.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
3.560 กม.
(2) ถนนสาย พบ.4040 แยก ทล.3176 - บ.ทุ่งเฟื้ อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 4.525 กม.
(3) ถนนสาย รบ.3012 แยก ทล.323 - บ.ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
1.000 กม.
(4) ถนนสาย นฐ.1048 แยก ทล.4 - บ.องครักษ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 0.850 กม.
(5) ถนนสาย นฐ.3011 แยก ทล.321 - บ.หนองเสือ อ.เมือง จ.นครปฐม
2.500 กม.

20,870,000 บาท

(6) ถนนสาย นฐ.4002 แยก ทล.3233 - บ.วัดกลาง อ.ดอนตูม,
เมือง จ.นครปฐม 2.900 กม.

23,900,000 บาท

(7) ถนนสาย นฐ.5056 แยกถนนชลประทาน 5L - บ.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง
จ.นครปฐม 2.880 กม.

13,770,000 บาท

(8) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4.200 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ถนนสาย นม.1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5.390 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(10) ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวลาย,
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 21.979 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

27,000,000 บาท
34,000,000 บาท
10,870,000 บาท
15,370,000 บาท

41,628,000 บาท
355,820,000
86,436,000
106,521,000
41,628,000
121,235,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
89,430,000 บาท

112,920,000 บาท
23,490,000 บาท
89,430,000 บาท
36,174,000 บาท
128,998,000
38,000,000
36,174,000
54,824,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที่ 2) อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 1.787 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หัวหนอง อ.โนนแดง, บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 14.402 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) ถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
6.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) ถนนสาย ลบ.3063 แยก ทล.366 - บ.โพธิ์ผใี ห้ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(3) ถนนสาย ลบ.4060 แยก ทล.3028 - บ.เขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(4) ถนนสาย ลบ.4061 แยก ทล.3028 - บ.หนองปลาดุก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
1 แห่ง
(5) ถนนสาย ลบ.4128 แยก ทล. 3196 - บ.บางลี่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(6) ถนนสาย ลบ.5133 แยก ทช.ลบ.4132 - บ.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(7) ถนนสาย สบ.3057 แยก ทล. 311 - บ.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
1 แห่ง
(8) ถนนสาย สบ.4047 แยก ทล. 3016 - บ.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(9) ถนนสาย ปข.1015 แยก ทล.4 - บ.นํา้ โจน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(10) ถนนสาย รบ.1010 ถนนเลีย่ งเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(11) ถนนสาย รบ.4005 แยก ทล.3090 - บ.ม่วง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(12) ถนนสาย รบ.4008 แยก ทล.3088 - อําเภอปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
1 แห่ง
(13) ถนนสาย รบ.4038 แยก ทล.3087 - บ.ท่าชุมพล อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(14) ถนนสาย นว.4113 แยก ทล.3196 - บ.ทุ่งทะเลทราย อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(15) ถนนสาย ชพ.2016 แยก ทล.41 - บ.หนองไม้แก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
1 แห่ง

27,942,000 บาท
147,070,000
41,000,000
27,942,000
78,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
50,020,000 บาท

144,890,000
33,294,000
50,020,000
61,576,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,900,000 บาท

39,500,000 บาท
7,900,000 บาท
31,600,000 บาท
391,744,000 บาท
34,910,000 บาท
10,500,000 บาท
15,000,000 บาท
13,760,000 บาท
14,200,000 บาท
14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
26,570,000 บาท
21,100,000 บาท
23,050,000 บาท
23,200,000 บาท
19,100,000 บาท
45,000,000 บาท
29,610,000 บาท
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(16) ถนนสาย รบ.1028 แยก ทล.4 - บ.หนองลังกา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
1 แห่ง
(17) ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 บ.โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 บ.โคกไผ่ (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ถนนสาย รบ.4124 แยก ทล.3339 - บ.โรงหีบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง

44,000,000 บาท
27,044,000 บาท
88,488,000
27,600,000
27,044,000
33,844,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,586,000 บาท
6,586,000 บาท
1,887,000 บาท
387,000 บาท

11,884,900
2,426,000
4,797,000
387,000
4,274,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,500,000 บาท

5,637,500
1,127,500
1,500,000
3,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,800,000 บาท
12,800,000 บาท
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8.8.15 โครงการที่ 15 : โครงการปรับปรุงจุดเสีย่ งจุดอันตราย
8.8.15.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงจุดเสีย่ งจุดอันตรายให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความปลอดภัย
8.8.15.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณจุดเสีย่ งจุดอันตรายบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.8.15.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
2,681,415,100 บาท
8.8.15.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,681,415,100 บาท
- เงินงบประมาณ

547,984,700 บาท

8.8.15.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงจุดเสีย่ งจุดอันตราย

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
547.9847
547.9847
-

รวม
547.9847
547.9847

8.8.15.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
376
1,162
1,232
1,306
1,384
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงจุดเสีย่ งอันตรายแล ้วเสร็จ
( 375 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงจุดเสีย่ งจุดอันตรายได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ล้านบาท
284.1925
547.9847
580.8638
615.7156
652.6585
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
284.1925
547.9847
580.8638
615.7156
652.6585
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
284.1925
547.9847
580.8638
615.7156
652.6585
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงจุดเสีย่ งจุดอันตราย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 511 รายการ (รวม 1,162 หน่วย)

547,984,700 บาท
547,984,700
547,984,700
547,984,700
547,984,700

บาท
บาท
บาท
บาท

547,984,700 บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1,134,257,100 บาท
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ
1,134,257,100 บาท
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่โครงการ
2. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นทีภ่ าคตะวันออกให้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็ นเขตอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรม
เพือ่ การส่งออกของประเทศเพือ่ รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ และรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่มกี ารเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
8.9.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
8.9.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
6,637,484,500 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
6,637,484,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเพือ่ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ เพือ่ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,134.2571
968.0671
166.1900
-

รวม
1,134.2571
968.0671
166.1900

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
102.677
90.279
51.153
( 102.677 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางที่ได้รบั การจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
4
2
2
(4)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
3,776.1058 1,134.2571
3,776.1058 1,134.2571
3,776.1058 1,134.2571
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
1,727.1216
1,727.1216
1,727.1216
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือ่ ขับเคลือ่ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
(1) ค่าทีด่ นิ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 610 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) 2.770 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) 2.700 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) 2.900 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,134,257,100 บาท
1,134,257,100
1,134,257,100
1,134,257,100
166,190,000

บาท
บาท
บาท
บาท

166,190,000 บาท
166,190,000 บาท
971,382,100 บาท
921,382,100 บาท
158,596,000 บาท
458,000,000
207,418,900
11,285,500
80,699,600
158,596,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
65,884,300 บาท

314,700,000
145,146,800
103,668,900
65,884,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
63,431,000 บาท

298,700,000
155,233,600
5,828,500
34,206,900
63,431,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที่ 1) 11.000 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) 9.328 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
16.460 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 - ทล.344 อ.บ้านค่าย, วังจันทร์
จ.ระยอง 32.807 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(8) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 (ตอนที่ 2) อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 0.849 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

225,000,000 บาท
1,871,239,000
550,932,000
447,335,200
150,000,000
225,000,000
497,971,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
292,000,000 บาท

1,841,570,000
531,922,500
440,243,300
225,000,000
292,000,000
352,404,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

540,000,000
167,580,000
57,020,000
315,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
68,915,800 บาท

159,948,000
41,126,400
49,905,800
68,915,800

บาท
บาท
บาท
บาท
34,850,000 บาท

46,650,000 บาท
11,800,000 บาท
34,850,000 บาท
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(9) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
11.465 กม.
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบ ถนนสาย ชบ.3027
แยก ทล.331 - บ.ระเวิง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ชบ.1032
แยก ทล.7 - บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7
(กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1 - 4)
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,705,000 บาท
447,000,000
143,000,000
12,705,000
291,295,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,075,000 บาท
2,075,000 บาท
2,075,000 บาท
44,610,000 บาท
44,610,000 บาท
9,000,000 บาท
10,000,000 บาท
11,900,000 บาท
2,500,000 บาท

51,905,000
27,394,000
10,704,000
9,807,000
2,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,592,000 บาท

89,150,000
41,788,500
22,046,000
16,535,600
4,592,000
4,187,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,703,000 บาท
23,042,200
4,702,500
3,089,000
3,703,000
11,547,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,915,000 บาท

19,662,500
3,932,500
2,915,000
12,815,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมท่าอากาศยาน
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
5,943,010,000 บาท
-

ปี 2563
5,665,608,000 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโต
2. ดําเนินงานท่าอากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

20

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผูใ้ ช้บริการโดยสาร/ขนส่งสินค้าและ
ผูป้ ระกอบการทางอากาศมีความปลอดภัยและสามารถใช้
บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามมาตรฐานสากล รวมทัง้
มีบริการทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ เพือ่ ให้ผูใ้ ช้บริการ/
ผูป้ ระกอบการเชื่อมันและพึ
่
งพอใจในการใช้บริการเพิม่ ขึ้น
และท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานมีภาพลักษณ์
องค์กรและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและบุคคล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
- ตัวชี้วดั : การให้บริการขนส่งทางอากาศของ
กรมท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของ
กรมท่าอากาศยานสามารถลดระยะเวลาลงไม่นอ้ ยกว่า
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงการขนส่งทางอากาศ
อย่างทัว่ ถึงเพียงพอด้วยมาตรฐานสากล

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
5,943.0100
5,665.6080
8,031.1157
2,031.3472
628.7877
5,943.0100
5,665.6080
8,031.1157
2,031.3472
628.7877
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยาน
มีขดี ความสามารถในการรองรับปริมาณผูโ้ ดยสาร

ล ้านคน
ต่อปี

29

38

40

48

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ผูร้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

5,116.8865
-

4,867.9318
-

7,398.5958
-

1,419.4860
-

ร้อยละ

80

80

80

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

826.1235
-

797.6762
-

632.5199
-

611.8612
-

628.7877
-

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

54
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

323,770,300 บาท
473,905,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

473,905,900 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

4,867,931,800 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

84,665,500 บาท
721,448,800 บาท
4,061,817,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ปี งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ
38.9160
2.1120
38.9160
2.1120
7,275.2658 1,419.4860
60.9231
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

จํานวน
รายการ
11
11
40
1

ปี 2563
158.9726
158.9726
2,680.4351
84.6655

2. โครงการ : โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเบตง

5

180.4491

59.4400

-

-

-

3. โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และมาตรฐานท่าอากาศยาน

3

127.4921

246.4000

-

-

-

4. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานกระบี่

6

524.8005

2,582.8066

-

-

5. โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช

2

212.0829

950.6575

-

-

-

6. โครงการ : โครงการปรับปรุง
ท่าอากาศยานเร่งด่วน

9

136.9008

216.1440

-

-

-

7. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานตรัง

4

460.4034

947.2610

-

-

-

8. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานลําปาง

1

50.0000

200.0000

-

-

-

9. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานหัวหิน

1

50.0000

200.0000

-

-

-

10. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์

2

162.1920

324.3840

-

-

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการการพัฒนา
ท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

554.8500

324.3840
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หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
334.7520
334.7520
-

จํานวน
รายการ
2

ปี 2563
167.3760

12. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มศี กั ยภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

421.3228

946.9676

13. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก

2

102.7500

205.5000
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2,839.4077

7,314.1518

ผลผลิต / โครงการ
11. โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และการท่องเที่ยวชายแดน

รวมทัง้ สิ้น

-

-

-

205.5000

-

-

1,421.5980

-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 9 รายการ เป็ นเงิน 149,771,600 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 9,201,000 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 21 รายการ เป็ นเงิน 1,740,190,100 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 19 รายการ เป็ นเงิน 940,239,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
320.5477
191.1789
320.5477
3.2226
187.9563
-

โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา
ท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

187.9563
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
5,115.3774
258.4456
258.4456
84.6655

-

งบรายจ่ายอืน่
38.5040
27.5040

รวม
5,665.6080
323.7703
473.9059

27.5040
-

473.9059
84.6655

-

-

84.6655

-

-

84.6655

-

-

721.4488
167.3760

-

-

721.4488
167.3760

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมือง
ที่มศี กั ยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

421.3228

-

-

421.3228

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก

-

-

132.7500

-

-

132.7500

-

4,050.8175

-

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และการท่องเที่ยวชายแดน

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

-

-

11.0000

4,061.8175

โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเบตง

-

-

299.3491

-

-

299.3491

โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และมาตรฐานท่าอากาศยาน

-

-

1,206.3388

-

-

1,206.3388

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานกระบี่

-

-

524.8005

-

-

524.8005

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช

-

-

212.0829

-

-

212.0829

โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุง
ท่าอากาศยานเร่งด่วน

-

-

1,085.6508

-

โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานตรัง

-

-

460.4034

-

-

460.4034

โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานลําปาง

-

-

50.0000

-

-

50.0000

11.0000

1,096.6508
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานหัวหิน
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
50.0000
162.1920

-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
50.0000

-

162.1920
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
323,770,300 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
308.2566

ปี 2563
323.7703

308.2566
305.3261
2.9305
-

323.7703
320.5477
3.2226
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
339.1706
355.3159
372.2424
339.1706
335.9480
3.2226
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

355.3159
352.0933
3.2226
-

372.2424
369.0198
3.2226
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านในชายแดนภาคใต้
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(3) เงินสมทบกองทุนทดแทน

323,770,300 บาท
320,547,700
257,858,000
148,704,900
109,153,100
62,689,700
3,222,600
3,222,600
330,000
2,754,000
138,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

473,905,900 บาท
473,905,900 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
187.9563
187.9563
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การดําเนินงานท่าอากาศยาน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่าอากาศยาน
่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
258.4456
27.5040
5.6140
258.4456
21.8900

รวม
473.9059
193.5703
280.3356

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
28
28
28
28
28
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
( 28 )
เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานที่กาํ หนด
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานที่กาํ หนด

ร้อยละ

100
( 100 )

100

100

100

100

เชิงเวลา : ระยะเวลาการดําเนินงานภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนดตามสัญญา
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รบั
รวมทัง้ สิ้น

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

ล้านบาท

100
( 100 )
100
( 100 )
517.8669

473.9059

293.3493

256.5453

256.5453

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

517.8669
242.0695
247.2723
28.5251
-

473.9059
187.9563
258.4456
27.5040
-

293.3493
188.9563
98.7790
5.6140
-

256.5453
188.9563
61.9750
5.6140
-

256.5453
188.9563
61.9750
5.6140
-

ร้อยละ

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(13) ค่าซ่อมแซมระบบดาวเทียมสือ่ สาร
(14) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ลิฟท์ สายพานลําเลียงสัมภาระ
(15) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(16) ค่าประกันอากาศยาน
(17) วัสดุสาํ นักงาน
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เครือ่ งบิน
(19) วัสดุก่อสร้าง
(20) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(21) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(24) วัสดุการเกษตร
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ รถยนต์

473,905,900 บาท
187,956,300
75,606,700
73,494,700
991,200
5,000,000
35,100
748,800
10,322,800
2,730,000
1,019,300
3,796,000
8,000,000
8,508,900
826,800
700,000
2,000,000
1,089,500
12,000,000
824,000
3,965,000
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
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 206 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 56 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

2,112,000 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
106,749,600
4,060,000
1,540,000
258,445,600
258,445,600
61,975,000
36,975,000

36,975,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
196,470,600 บาท
142,970,600 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ 2 อาคาร (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

25,508,700 บาท
52,788,700
16,004,700
11,275,300
25,508,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,160,000 บาท
44,000,000 บาท
9,801,000 บาท
17,039,000 บาท
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ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

17,160,000 บาท

(3) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท

(4) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

18,845,000 บาท
24,345,000 บาท
5,500,000 บาท
18,845,000 บาท

(5) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

18,821,600 บาท
24,321,600 บาท
5,500,000 บาท
18,821,600 บาท

(6) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

18,861,000 บาท
24,361,000 บาท
5,500,000 บาท
18,861,000 บาท

(7) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระยะที่ 2 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

18,441,000 บาท
23,941,000 บาท
5,500,000 บาท
18,441,000 บาท

(8) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น

4,300,500 บาท
21,502,500 บาท
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ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,300,500 บาท
17,202,000 บาท

(9) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

4,900,500 บาท
24,502,500 บาท
4,900,500 บาท
19,602,000 บาท
34,000,000 บาท
34,000,000 บาท
19,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

19,500,000 บาท
27,504,000 บาท
21,890,000 บาท
8,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน สําหรับรองรับการบินด้านธุรกิจ
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

13,890,000 บาท
23,250,000
4,680,000
4,680,000
13,890,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,614,000 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,113,323,100 บาท
- เงินงบประมาณ
1,113,323,100 บาท

84,665,500 บาท
84,665,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายท่าอากาศยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
84.6655
84.6655
-

รวม
84.6655
84.6655

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
3
1
1
เชิงปริมาณ : รายการที่ก่อสร้างและปรับปรุง
(3)
ล้านบาท
967.7345
84.6655
60.9231
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

967.7345
967.7345
-

84.6655
84.6655
-

60.9231
60.9231
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

84,665,500 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

84,665,500
84,665,500
84,665,500
84,665,500

(1) งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิง่ ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

84,665,500 บาท
368,723,100
86,000,000
137,134,500
84,665,500
60,923,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
721,448,800 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
167,376,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองขายแดนให้เป็ นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดนราธิวาส
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
836,880,000 บาท
- เงินงบประมาณ
836,880,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาท่าอากาศยานภาคใต้ชายแดน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
167.3760
167.3760
-

รวม
167.3760
167.3760

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

167.3760

334.7520

334.7520

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

167.3760
167.3760
-

334.7520
334.7520
-

334.7520
334.7520
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน

167,376,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

167,376,000
167,376,000
167,376,000
7,376,000

(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่
และสิง่ ก่อสร้างประกอบอืน่ ๆ พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวก
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

7,376,000 บาท
36,880,000
7,376,000
14,752,000
14,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ และสิง่ ก่อสร้างประกอบอืน่ ๆ
พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่
8.4.2.1 วัตถุ้ ประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

421,322,800 บาท

2. เพือ่ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,456,460,000 บาท
- เงินงบประมาณ
2,456,460,000 บาท
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานโครงสร้าง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
421.3228
421.3228
-

รวม
421.3228
421.3228

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
3
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
(3)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1,088.1696
421.3228
946.9676
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,088.1696
1,088.1696
-

421.3228
421.3228
-

946.9676
946.9676
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่
และพัฒนาพื้นที่รอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศกั ยภาพ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

421,322,800 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

421,322,800
421,322,800
421,322,800
3,048,600

(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

3,048,600 บาท
39,150,000
5,872,500
12,091,400
3,048,600
18,137,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
418,274,200 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

418,274,200 บาท
2,004,900,000
337,500,000
320,295,700
418,274,200
928,830,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก

132,750,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ รองรับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงการค้าโลก
8.4.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง
8.4.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.4.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
813,058,000 บาท
- เงินงบประมาณ
813,058,000 บาท
8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาท่าอากาศยานภาคใต้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
132.7500
132.7500
-

รวม
132.7500
132.7500

8.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
2
3
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
(2)
ล้านบาท
269.3080
132.7500
205.5000
205.5000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

269.3080
269.3080
-

132.7500
132.7500
-

205.5000
205.5000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

205.5000
205.5000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก

132,750,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

132,750,000
132,750,000
132,750,000
2,750,000

(1) ค่าจ้างควบคุมงานขยายลานจอดเครือ่ งบิน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
และติดตัง้ สะพานเทียบเครือ่ งบินพร้อมระบบนําจอด
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

2,750,000 บาท
13,750,000
2,750,000
5,500,000
5,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท

(1) งานขยายลานจอดเครือ่ งบิน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน และติดตัง้
สะพานเทียบเครือ่ งบินพร้อมระบบนําจอด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

100,000,000 บาท
500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) งานก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(3) งานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ
ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง

15,000,000 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,896,371,300 บาท
- เงินงบประมาณ
1,896,371,300 บาท

4,061,817,500 บาท
299,349,100 บาท

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

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
299.3491
299.3491
-

รวม
299.3491
299.3491

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
1
1
1
(1)
ร้อยละ
31.15
33.42
33.43
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
( 42.07 )
ล้านบาท
1,537.5822
299.3491
59.4400
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,537.5822
1,537.5822
-

299.3491
299.3491
-

59.4400
59.4400
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

299,349,100 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร

299,349,100
299,349,100
133,760,000
1,100,000

(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

บาท
บาท
บาท
บาท

1,100,000 บาท
132,660,000 บาท
600,000 บาท

(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา 1 คัน

8,000,000 บาท

(3) รถบรรทุกนํา้ ดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน

12,500,000 บาท

(4) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100 x 100 cm ท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 เครือ่ ง

12,000,000 บาท

(5) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 เครือ่ ง

10,000,000 บาท

(6) จัดหาและติดตัง้ ระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา 1 ระบบ

20,000,000 บาท

(7) ระบบจัดการความปลอดภัยพื้นทีก่ ารบินและเครือข่ายดาวเทียม
ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง

54,700,000 บาท

(8) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน

4,020,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) รถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
10,840,000 บาท
54,200,000 บาท
10,840,000 บาท
43,360,000 บาท
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1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน

165,589,100 บาท
5,690,000 บาท

(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิง่ ทางขับ ลานจอดเครือ่ งบินและอืน่ ๆ
ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

5,690,000 บาท
48,050,000
23,857,700
8,176,500
10,325,800
5,690,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
159,899,100 บาท

(1) ก่อสร้างทางวิง่ ทางขับ ลานจอดเครือ่ งบิน และอืน่ ๆ ท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารและอาคารประกอบ ท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

109,140,800 บาท
1,316,732,400
625,835,200
179,159,100
402,597,300
109,140,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,758,300 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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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน
1,206,338,800 บาท
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยาน : น่านนคร ร้อยเอ็ด ลําปาง เลย แม่สอด บุรรี มั ย์ ชุมพร ระนอง แพร่ แม่ฮ่องสอน หัวหิน ตาก ปาย
่
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,860,620,800 บาท
- เงินงบประมาณ
4,860,620,800 บาท
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงมาตรฐานท่าอากาศยาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,206.3388
1,206.3388
-

รวม
1,206.3388
1,206.3388

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
19
25
25
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การปรับปรุง
( 19 )
มาตรฐาน
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
3,407.8820 1,206.3388
246.4000
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

3,407.8820
3,407.8820
-

1,206.3388
1,206.3388
-

246.4000
246.4000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

1,206,338,800 บาท
1,206,338,800
1,206,338,800
755,446,700
105,016,700

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) โครงการจัดซื้อระบบบริหารขอ้ มูลและการปฏิบตั กิ าร
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

37,064,300 บาท

(2) โครงการจัดซื้อระบบบริหารขอ้ มูลและการปฏิบตั กิ าร
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

37,023,300 บาท

(3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายกรมท่าอากาศยาน
เพือ่ ใช้งาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

23,129,100 บาท

(4) จัดหาอุปกรณ์ชดุ โปรแกรมวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอนั ตราย
โดยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Training : CBT) และอุปกรณ์
สําหรับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ภาพอาวุธ
และวัตถุอนั ตราย กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) โคมไฟฟ้ าสนามบินแบบเคลือ่ นที่ (Portable) Runway and
Threshold End Lights,PAPI,RTIL พร้อมด้วยระบบควบคุมแบบไร้สาย
กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 เครือ่ ง
(3) จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 เครือ่ ง

7,800,000 บาท
30,000,000 บาท

30,000,000 บาท
620,430,000 บาท
2,400,000 บาท

6,000,000 บาท

60,000,000 บาท
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(4) จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครือ่ ง

60,000,000 บาท

(5) จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครือ่ ง

30,000,000 บาท

(6) จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครือ่ ง

30,000,000 บาท

(7) จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครือ่ ง

30,000,000 บาท

(8) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

24,680,000 บาท

(9) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

13,920,000 บาท

(10) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

6,190,000 บาท

(11) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

16,320,000 บาท

(12) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

16,230,000 บาท

(13) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

19,400,000 บาท

(14) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

14,210,000 บาท
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(15) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

13,540,000 บาท

(16) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 1 แห่ง

11,570,000 บาท

(17) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

11,950,000 บาท

(18) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานปาย ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(19) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง

5,470,000 บาท
15,560,000 บาท

(20) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

8,450,000 บาท

(21) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

18,150,000 บาท

(22) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง

14,640,000 บาท

(23) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

17,000,000 บาท

(24) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

24,830,000 บาท

(25) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

18,970,000 บาท

(26) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

18,050,000 บาท

(27) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง

11,280,000 บาท
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(28) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง

13,870,000 บาท

(29) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างแนวรัว้ พื้นทีเ่ ขตการบิน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

14,600,000 บาท

(30) จัดหาและติดตัง้ ระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง จํานวน 56 กล ้อง 1 ระบบ

14,800,000 บาท

(31) จัดหาและติดตัง้ ระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 46 กล ้อง 1 ระบบ

13,500,000 บาท

(32) จัดหาและติดตัง้ ระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
จํานวน 39 กล ้อง 1 ระบบ

13,000,000 บาท

(33) จัดหาและติดตัง้ ระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 36 กล ้อง 1 ระบบ

12,500,000 บาท

(34) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบตรวจสอบรถยนต์ เขา้ -ออก เพือ่ การรักษา
ความปลอดภัยให้กบั ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

6,000,000 บาท

(35) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบตรวจสอบรถยนต์ เขา้ -ออก เพือ่ การรักษา
ความปลอดภัยให้กบั ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

4,450,000 บาท

(36) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบตรวจสอบรถยนต์ เขา้ -ออก เพือ่ การรักษา
ความปลอดภัยให้กบั ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

4,450,000 บาท

(37) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบตรวจสอบรถยนต์ เขา้ -ออก เพือ่ การรักษา
ความปลอดภัยให้กบั ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าสนามบินทัง้ ระบบ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

4,450,000 บาท
450,892,100 บาท
318,000,000 บาท
31,400,000 บาท
62,000,000 บาท
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(3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าสนามบินทัง้ ระบบ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

56,000,000 บาท

(4) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าสนามบินทัง้ ระบบ ท่าอากาศยานน่านนคร
ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

92,000,000 บาท

(5) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแรงสูง - แรงตํา่ หม้อแปลงไฟฟ้ า
Unitsub อาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(6) งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้ าลงใต้ดนิ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

25,600,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้ าลงใต้ดนิ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

128,000,000 บาท
25,600,000 บาท
102,400,000 บาท
36,000,000 บาท
180,000,000 บาท
36,000,000 บาท
144,000,000 บาท
132,892,100 บาท
8,000,000 บาท

(2) งานก่อสร้างศูนย์ปฏิบตั กิ ารและฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์การฝึ กอบรมประกอบอาคาร
ตําบลท้ายบ้านใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

65,892,100 บาท
200,585,000
48,137,400
86,555,500
65,892,100

บาท
บาท
บาท
บาท

(3) งานก่อสร้างรัว้ ปิ ดเขตการบิน และเพิม่ ลวดหนามของรัว้ รอบบริเวณ
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(4) งานก่อสร้างรัว้ ปิ ดเขตการบิน และเพิม่ ลวดหนามของรัว้ รอบบริเวณ
ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง

19,500,000 บาท

(5) งานก่อสร้างรัว้ ปิ ดเขตการบิน และเพิม่ ลวดหนามของรัว้ รอบบริเวณ
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

19,500,000 บาท
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524,800,500 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,263,024,000 บาท
- เงินงบประมาณ
5,263,024,000 บาท
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
524.8005
524.8005
-

รวม
524.8005
524.8005

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ก่อสร้างและปรับปรุง
(1)
ร้อยละ
27.18
24.27
24.27
24.28
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
( 11.53 )
ล้านบาท
1,600.5669
524.8005 2,582.8066
554.8500
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,600.5669
1,600.5669
-

524.8005
524.8005
-

2,582.8066
2,582.8066
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

554.8500
554.8500
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่

524,800,500 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

524,800,500
524,800,500
524,800,500
24,159,700

(1) จ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างลานจอดเครือ่ งบิน
พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,653,700 บาท
32,509,000
6,660,000
13,128,100
5,653,700
7,067,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังที่ 3
และปรับปรุงอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร หลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

11,081,000 บาท
56,990,000
11,790,000
10,372,800
11,081,000
23,746,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(3) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) งานก่อสร้างลานจอดเครือ่ งบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง� สิ�น
ปี 2561 ตัง� งบประมาณ
ปี 2562 ตัง� งบประมาณ
ปี 2563 ตัง� งบประมาณ
ปี 2564 ตัง� งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

7,425,000 บาท
37,125,000
7,425,000
14,850,000
14,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
500,640,800 บาท
96,744,100 บาท

863,000,000
182,250,000
363,424,900
96,744,100
220,581,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) งานก่อสร้างอาคารท่พี กั ผูโ้ ดยสาร หลังท่ี 3 และปรับปรุงอาคารท่พี กั
ผูโ้ ดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบ่ี
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) งานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

133,896,700 บาท
2,923,400,000
506,250,000
506,691,100
133,896,700
1,776,562,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
270,000,000 บาท

1,350,000,000
270,000,000
540,000,000
540,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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212,082,900 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
8.5.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.5.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
8.5.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,540,740,400 บาท
- เงินงบประมาณ
1,540,740,400 บาท
8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
212.0829
212.0829
-

รวม
212.0829
212.0829

8.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การพัฒนา
(1)
ร้อยละ
15.00
41.50
43.50
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
(-)
ล้านบาท
378.0000
212.0829
950.6575
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

378.0000
378.0000
-

212.0829
212.0829
-

950.6575
950.6575
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

212,082,900 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

212,082,900
212,082,900
212,082,900
6,588,900

(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

6,588,900 บาท
81,963,400
18,000,000
6,588,900
57,374,500

บาท
บาท
บาท
บาท
205,494,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

205,494,000 บาท
1,458,777,000
360,000,000
205,494,000
893,283,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1,096,650,800 บาท
8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน
8.5.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยาน : อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ระนอง บุรรี มั ย์ เลย นครศรีธรรมราช นราธิวาส
แม่ฮ่องสอน ตรัง อุดรธานี น่านนคร นครพนม หัวหิน ชุมพร ลําปาง สุราษฎร์ธานี แพร่ แม่สอด และบึงกาฬ
8.5.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.5.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,218,045,200 บาท
- เงินงบประมาณ
2,218,045,200 บาท
8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,085.6508
11.0000
1,085.6508
11.0000

รวม
1,096.6508
1,096.6508

8.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
9
21
2
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การปรับปรุง
(9)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
905.2504 1,096.6508
216.1440
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

905.2504
905.2504
-

1,096.6508
1,085.6508
11.0000
-

216.1440
216.1440
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ

1,096,650,800 บาท
1,085,650,800
1,085,650,800
191,033,800
191,033,800

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 คัน

8,000,000 บาท

(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

8,000,000 บาท

(3) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน
(4) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 คัน

8,000,000 บาท
8,000,000 บาท

(5) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

5,350,000 บาท

(6) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน

5,350,000 บาท

(7) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

5,350,000 บาท

(8) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 คัน

5,350,000 บาท

(9) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

5,350,000 บาท

(10) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 คัน

5,350,000 บาท

(11) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

5,350,000 บาท

(12) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

5,350,000 บาท

(13) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

5,350,000 บาท
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(14) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

5,350,000 บาท

(15) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

5,350,000 บาท

(16) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

5,350,000 บาท

(17) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน

5,350,000 บาท

(18) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

5,350,000 บาท

(19) จัดหาทางลาดลําเลียงผูโ้ ดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

5,350,000 บาท

(20) จัดหาลิฟท์โดยสารพร้อมติดตัง้ กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

5,000,000 บาท

(21) จัดหาพร้อมติดตัง้ สายพานลําเลียงสัมภาระขาเขา้
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ

7,500,000 บาท

(22) จัดหาพร้อมติดตัง้ สายพานลําเลียงสัมภาระขาเขา้
ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

6,000,000 บาท

(23) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน

16,074,600 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(24) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

20,094,600 บาท
4,020,000 บาท
16,074,600 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(25) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

20,094,600 บาท
4,020,000 บาท
16,074,600 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

16,074,600 บาท

16,074,600 บาท
20,094,600 บาท
4,020,000 บาท
16,074,600 บาท
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(26) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

4,020,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(27) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

20,100,000
20,100,000
4,020,000
16,080,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

บาท
บาท
บาท
บาท
4,020,000 บาท

4,020,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
894,617,000 บาท
1,976,000 บาท
1,976,000 บาท

(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงขยายอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่

1,976,000 บาท
9,880,000 บาท
1,976,000 บาท
7,904,000 บาท
828,000,000 บาท

(1) งานปรับปรุงขยายอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานนราธิวาส
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(3) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

40,000,000 บาท
200,000,000 บาท
40,000,000 บาท
160,000,000 บาท
138,000,000 บาท
92,000,000 บาท
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(4) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

80,500,000 บาท

(5) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานน่านนคร
ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

103,500,000 บาท

(6) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

109,500,000 บาท

(7) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

172,500,000 บาท

(8) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิง่ ทางขับ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

92,000,000 บาท
64,641,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(2) งานก่อสร้างพื้นทีป่ ลอดภัยปลายทางวิง่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

34,641,000 บาท
44,641,000 บาท
10,000,000 บาท
34,641,000 บาท
30,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
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460,403,400 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
8.5.7.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง
8.5.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
8.5.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,824,064,400 บาท
- เงินงบประมาณ
1,824,064,400 บาท
8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
460.4034
460.4034
-

รวม
460.4034
460.4034

8.5.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การพัฒนา
(1)
ร้อยละ
15.00
41.50
43.50
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
(-)
ล้านบาท
416.4000
460.4034
947.2610
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

416.4000
416.4000
-

460.4034
460.4034
-

947.2610
947.2610
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง

460,403,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

460,403,400
460,403,400
460,403,400
13,054,000

(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,254,000 บาท
54,187,400
12,000,000
4,254,000
37,933,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง่ ก่อสร้างทางขับ
และลานจอดเครือ่ งบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

8,800,000 บาท
21,477,000
4,400,000
8,800,000
8,277,000

บาท
บาท
บาท
บาท
447,349,400 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

193,349,400 บาท
1,070,000,000
240,000,000
193,349,400
636,650,600

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง่ ก่อสร้างทางขับและลานจอด
เครือ่ งบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

254,000,000 บาท
678,400,000
160,000,000
254,000,000
264,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลําปาง
8.5.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานลําปาง จังหวัดลําปาง
8.5.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
8.5.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
250,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
250,000,000 บาท

50,000,000 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานลําปาง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
50.0000
50.0000
-

รวม
50.0000
50.0000

8.5.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การพัฒนา
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

50.0000

200.0000

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

50.0000
50.0000
-

200.0000
200.0000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลําปาง

50,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

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

(1) งานก่อสร้างขยายความกว ้างทางวิง่ และเสริมผิวทางวิง่
พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
250,000,000 บาท
50,000,000 บาท
200,000,000 บาท
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8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน
8.5.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
8.5.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
8.5.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
250,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
250,000,000 บาท

50,000,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานหัวหิน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
50.0000
50.0000
-

รวม
50.0000
50.0000

8.5.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การพัฒนา
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

50.0000

200.0000

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

50.0000
50.0000
-

200.0000
200.0000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน

50,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

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

(1) งานก่อสร้างขยายความกว ้างทางวิง่ และเสริมผิวทางวิง่
พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
250,000,000 บาท
50,000,000 บาท
200,000,000 บาท
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8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
8.5.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.5.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
8.5.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.5.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
810,960,000 บาท
- เงินงบประมาณ
810,960,000 บาท

162,192,000 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรรี มั ย์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
162.1920
162.1920
-

รวม
162.1920
162.1920

8.5.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานที่ได้รบั การพัฒนา
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

162.1920

324.3840

324.3840

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

162.1920
162.1920
-

324.3840
324.3840
-

324.3840
324.3840
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรรี มั ย์

162,192,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

162,192,000
162,192,000
162,192,000
7,192,000

(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่
และสิง่ ก่อสร้างประกอบอืน่ ๆ พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวก
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

7,192,000 บาท
35,960,000
7,192,000
14,384,000
14,384,000

บาท
บาท
บาท
บาท
155,000,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ และสิง่ ก่อสร้างประกอบอืน่ ๆ
พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

155,000,000 บาท
775,000,000
155,000,000
310,000,000
310,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงคมนาคม
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
341,053,100 บาท
-

ปี 2563
327,649,200 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรนําในการกําหนดทิศทางและขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขับเคลือ่ น
ให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ
2. ศึกษา วิจยั และพัฒนางานคมนาคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมความปลอดภัย และคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระบบคมนาคม
4. พัฒนา และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ และองค์ความรูด้ า้ นคมนาคม
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

100

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งและจราจร
มีแผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งและจราจร ทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
- ตัวชี้วดั : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
341.0531
327.6492
359.3933
187.3160
180.9458
341.0531
327.6492
359.3933
187.3160
180.9458
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายและแผน
ด้านการขนส่งและจราจรนํ าไปปฏิบตั ิ

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผน
ที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การบริหารการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์
ต้นทุนส่วนเพิม่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพือ่
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ล้านบาท
ล้านบาท

229.1991
-

222.8878
-

262.1335
-

84.2706
-

71.7680
-

ล้านบาท
ล้านบาท

86.6915
-

91.0364
-

124.2276
-

130.4047
-

122.4511
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : มีเครื่องมือวิเคราะห์ตน้ ทุน
ส่วนเพิม่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
มาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพือ่ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้

ร้อยละ

100

-

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

15.8875
-

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนํ าไปพัฒนา
เพือ่ ให้มีระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ EEC
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : มีแผนพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะ ที่หน่วยงานสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เรื่อง

ล้านบาท
ล้านบาท

1

1

-

-

-

9.2750
-

13.7250
-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

91,036,400 บาท
45,695,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

45,695,200 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

190,917,600 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

177,192,600 บาท
13,725,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

จํานวน
รายการ
8
8

ปี 2563
12.5090
12.5090

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทัว่ ถึง
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

9
8

190.9176
177.1926

2. โครงการ : โครงการศึกษาการจัดทํา
แผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

1

13.7250

17

203.4266

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
50.0270
3.5608
3.0140
50.0270
3.5608
3.0140
147.5527
147.5527

-

197.5797

13.8168
13.8168

-

17.3776

-

-

-

-

3.0140

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 6 รายการ เป็ นเงิน 4,905,600 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 7,603,400 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 150,575,000 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 40,342,600 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
90.3061
35.5533
90.3061
0.7303
34.8230

ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

-

โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทัว่ ถึง
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาการจัดทํา
แผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

-

34.8230

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
194.8814
10.8722
-

งบรายจ่ายอืน่
6.9084
-

รวม
327.6492
91.0364
45.6952

10.8722

-

-

45.6952

-

170.2842

-

6.9084

177.1926

-

170.2842

-

6.9084

177.1926

-

13.7250

-

-

13.7250

-

13.7250

-

-

13.7250
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
91,036,400 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
86.6915

ปี 2563
91.0364

86.6915
85.5344
1.1571
-

91.0364
90.3061
0.7303
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
97.2598
103.0454
109.1778
97.2598
95.7245
1.5353
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

103.0454
101.4680
1.5774
-

109.1778
107.5561
1.6217
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

91,036,400 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ ราชการและลูกจ้างประจําทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

90,306,100
78,279,100
70,367,000
7,912,100
12,027,000
730,300
730,300
72,000
190,600
444,000
23,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจรทางถนน ราง นํา้ อากาศ และระบบข้อสนเทศ
เพือ่ ให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

45,695,200 บาท
45,695,200 บาท

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทําข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2. ประสานงานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร

งบดําเนิ นงาน
34.8230
27.0007
3.2387

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
10.8722
8.0595
0.4500
-

รวม
45.6952
35.0602
3.6887

3. จัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศและองค์ความรูด้ า้ นการขนส่ง
และจราจร

3.3945

0.2372

-

-

3.6317

4. ดําเนินงานพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

1.1891

2.1255

-

-

3.3146

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
8
9
9
7
7
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่ง
(7)
และจราจร เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร เพือ่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

ร้อยละ

100
( 62.57 )

100

100

100

100

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

52.3603

45.6952

114.5808

70.4538

71.7680

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

52.3603
36.2907
16.0696
-

45.6952
34.8230
10.8722
-

114.5808
69.0848
45.4960
-

70.4538
70.4538
-

71.7680
71.7680
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

45,695,200 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานใหท้ างราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) ค่าตอบแทนอื่นๆ
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธีการ
(12) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์

34,823,000
29,093,800
23,764,800
1,210,000
40,000
2,671,900
609,600
75,000
1,700,000
400,000
408,000
6,684,100
2,740,900
494,600
193,300
3,085,600
1,800,000
323,200
18,000
64,400
17,000
1,229,200
798,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์

3,990,000
1,596,000
798,000
798,000
798,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,850,700
970,200
970,200
969,900
970,200
970,200

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนต์

970,200 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์

4,851,000
970,200
970,200
970,200
970,200
970,200

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์

5,985,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง

4,851,000
970,200
970,200
970,200
970,200
970,200

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,197,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
423,400 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,729,200
4,228,800
400,000
770,700
270,000
59,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 50 หน่วย)

10,872,200
10,872,200
3,692,200
3,290,900

บาท
บาท
บาท
บาท

1,953,400 บาท

(2) เครื่องผลิตเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว-ดํา-สี) พร้อมชุดเรียงอัตโนมัติ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา

4,000 บาท
7,180,000 บาท
7,180,000 บาท

(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็ นพื้นที่
ย่านธุรกิจหลักเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ กรุงเทพมหานคร

- บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทด้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมในระบบคมนาคม
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,337,500 บาท
237,200 บาท
237,200 บาท
160,100 บาท
160,100 บาท
4,000 บาท

27,960,000
11,184,000
16,776,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,180,000 บาท

35,900,000 บาท
7,180,000 บาท
28,720,000 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทัว่ ถึงทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกด้านคมนาคม
2. ศึกษาความเหมาะสมโครงสร้างพื้นฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกด้านคมนาคม
3. จัดทํามาตรฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้บริการภาคขนส่ง

177,192,600 บาท
177,192,600 บาท

8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดระนอง
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,018,935,700 บาท
- เงินงบประมาณ
1,018,935,700 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพือ่ เข้าถึงสถานีรถไฟฟ้ าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
170.2842
6.9084
4.4282
-

รวม
177.1926
4.4282

2. ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) เพือ่ การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และ
การเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1

-

5.1106

-

-

5.1106

3. ศึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2564 - 2580

-

8.5248

-

-

8.5248

4. ศึกษาการจัดทําแผนโลจิสติกส์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้

-

4.4985

-

-

4.4985

5. ศึกษาจัดทําแผนการกํากับการบริหารจัดการระบบตัวร่๋ วม
6. ศึกษาการพัฒนามาตรฐานแบ่งลําดับชัน้ ถนนของโครงข่าย
(Road Hierarchy) เพือ่ ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนอย่างยัง่ ยืน

-

3.8000

-

7. ศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางนํา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชือ่ มต่อการเดินทางรูปแบบอื่น

-

7.0721

-

-

7.0721

8. ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

-

136.8500

-

-

136.8500

6.9084
-

6.9084
3.8000
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8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่ง
6
8
7
1
และจราจร
(6)
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรที่เสนอ

ร้อยละ

100
( 16.67 )

100

100

100

-

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

680.3736

177.1926

147.5527

13.8168

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

680.3736
616.7176
63.6560
-

177.1926
170.2842
6.9084
-

147.5527
133.7359
13.8168
-

13.8168
13.8168
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงทัว่ ถึงทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

177,192,600 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา

170,284,200
170,284,200
170,284,200
170,284,200

(1) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

136,850,000 บาท
398,400,000
161,550,000
100,000,000
136,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพือ่ เขา้ ถึงสถานีรถไฟฟ้ าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,428,200 บาท
22,141,000 บาท
4,428,200 บาท
17,712,800 บาท

(3) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) เพือ่ การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทาง
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2564 - 2580 กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,110,600 บาท
25,552,600 บาท
5,110,600 บาท
20,442,000 บาท
8,524,800 บาท
42,624,000 บาท
8,524,800 บาท
34,099,200 บาท

(5) ค่าจ้างศึกษาการจัดทําแผนโลจิสติกส์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นทีภ่ าคใต้ จังหวัดระนอง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

4,498,500 บาท
22,492,400 บาท
4,498,500 บาท
17,993,900 บาท
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(6) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนามาตรฐานแบ่งลําดับชัน้ ถนนของโครงข่าย
(Road Hierarchy) เพือ่ ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางถนน
อย่างยัง่ ยืน กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางนํา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอืน่ กรุงเทพมหานคร
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนการกํากับการบริหารจัดการระบบตัวร่๋ วม
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,800,000 บาท
19,000,000 บาท
3,800,000 บาท
15,200,000 บาท
7,072,100 บาท
35,360,100 บาท
7,072,100 บาท
28,288,000 บาท
6,908,400 บาท
6,908,400 บาท
34,542,000
6,908,400
13,816,800
13,816,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือ่ รองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

13,725,000 บาท
13,725,000 บาท

23,000,000 บาท
23,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษาการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือ่ รองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
13.7250
13.7250
-

รวม
13.7250
13.7250

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่ง
(1)
สาธารณะกลุม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชิงคุณภาพ : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบแผน

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

100
(-)
9.2750

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

9.2750
9.2750
-

100

-

-

-

13.7250

-

-

-

13.7250
13.7250
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุม่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13,725,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา

13,725,000
13,725,000
13,725,000
13,725,000

(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือ่ รองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

13,725,000 บาท
23,000,000 บาท
9,275,000 บาท
13,725,000 บาท
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กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
5,413,361,900 บาท
51,926,400 บาท

ปี 2563
6,786,258,300 บาท
54,240,300 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นผูน้ าํ และผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0
2. พันธกิจ
1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
่
ยทางไซเบอร์
ด้านสถิติ ด้านอุตนุ ิยมวิทยา รวมทัง้ ด้านความมันคงปลอดภั
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การพัฒนา
กําลังคนด้านดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการยกระดับการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ
สู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
5. บริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ เพือ่ สนับสนุ นการตัดสินใจ รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนา
การอุตนุ ิยมวิทยาให้มปี ระสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
6. กํากับดูแลและติดตาม ประเมินผลตามนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
่
ย
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตนุ ิยมวิทยา รวมทัง้ ด้านความมันคงปลอดภั
ทางไซเบอร์

604

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ไม่เกินร้อยละ

3

เพิม่ ขึ้นจากปี ฐาน
ร้อยละ

2

ร้อยละ

10

ไ -้ ตัวชี้วดั : ร้อยละของประชาชนทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ให้เกิดประโยชน์
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีการปรับตัว โดยนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้
ในการปรับรูปแบบการทํางาน ส่งผลต่อการให้บริการทีร่ วดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ร้อยละ

70

- ตัวชี้วดั : จํานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่
กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ทีเ่ พิม่ ขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม ไม่นอ้ ยกว่า

บริการ

3

คน

1,000

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเขา้ ถึงขอ้ มูลและบริการทีเ่ ท่าเทียม โดยผ่าน
โ - ตัวชี้วดั่ี ่ : ร้ึ อยละของค่
ี าบริการอินเทอร์เน็ตประจําี
่ื ่ ใ
ทีค่ วามเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว
(Fixed-broadbandprices (% GNI pc))
- ตัวชี้วดั : ร้อยละความเชื่อมันในการใช้
่
งานอินเทอร์เน็ต
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึ้นและประชาชน
ี - ตัวชี้วดี ั : มู่ี ลี ค่้ ึ าพาณิชย์ใอเิ ้ ล็กทรอนิ
โ โ กี ส์เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(4) ผลสัมฤทธิ์ : กําลังคน มีความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชี้วดั : จํานวนกําลังคนด้านดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อปี
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4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ลา้ นบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนแม่บท
แผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
การเกษตร
ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

งบประมาณ
16.2738

อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนา
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
อนาคต

15.1596

การท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

82.6786

พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

48.6716

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโล ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
จิสติกส์ และดิจทิ ลั
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขัน
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

182.3805

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
จัดการในภาครัฐ การ
ป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

149.2293
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ่ การ
พัฒนา
ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขนาดกลางและขนาดย่อม โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
ยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

อื่น ๆ

94.4901
838.7069

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

332.1231

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ความสามารถในการแข่งขัน ระดับภาค

54.7628

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

73.4307

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู ่สากล
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณ

52.1336

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน พิเศษภาคตะวันออก

92.4845

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน พิเศษภาคตะวันออก
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

256.2071

ยุทธศาสตร์การสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

410.9222

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
จัดการในภาครัฐ การ
ความสามารถในการแข่งขัน
ป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

72.9046

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

150.4499
183.8016

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขัน

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

86.9627

185.5491
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
การพัฒนาการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา - แผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
และเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาศักยภาพทุน
ทรัพยากรมนุ ษย์
มนุษย์

การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดลอ้ ม

อื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานยุทธศาสตร์จดั การ
มิตรกับสิง่ แวดลอ้ มเพือ่ การ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาวะภูมอิ ากาศ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดลอ้ ม
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

งบประมาณ
19.0020

846.7381

- แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้

81.0920

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดลอ้ ม

436.4996

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ - แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
จัดการในภาครัฐ การ
สมดุลและพัฒนาระบบการ บริการประชาชนและการพัฒนา
ป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ บริหารจัดการภาครัฐ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

429.2295
122.2051

- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

834.5159

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

637.6438

รวมทัง้ สิ้น

6,786.2483
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่าน
โครงข่ายที่ทวั ่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็ นธรรม
และจ่ายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

5,465.2883
5,413.3619
51.9264
51.9264

6,840.4986
6,786.2583
54.2403
54.2403

8,385.4104
8,334.2128
51.1976
51.1976

7,904.0328
7,852.8352
51.1976
51.1976

4,651.2087
4,600.0111
51.1976
51.1976

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการจัดตัง้
สถาบัน IoT 1 สถาบัน เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่ง
อนาคต

ร้อยละ

40

60

80

100

100

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชนมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง

ร้อยละ

70

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นจากการนํ าเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาใช้ในการทําธุรกิจ

ล้านบาท
ล้านบาท

500.6093
-

675.0588
-

430.7864
-

443.9817
-

128.3996
-

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อย
ละ

10

10

10

10

10

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั
รายใหม่ (Digital Startup)

ราย

300

300

300

300

300

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจทิ ลั (Digital Competitiveness ของ
IMD) ดีข้ นึ จากปี ท่ผี ่านมา

อันดับ

2

1

1

1

1

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ของอุตสาหกรรมใน Digital Park Thailand

ครัง้

-

24

24

24

24

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ระกอบการ SMEs ที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ขับเคลือ่ นธุรกิจ

ราย

-

20

20

20

20

1,183.7581
30.0000
30.0000

990.8871
30.0000
30.0000

1,627.2273
30.0000
30.0000

1,619.6250
30.0000
30.0000

1,052.5353
30.0000
30.0000

ล้านบาท
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
- เงินรายได้
ล ้านบาท
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของคนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ูงวัย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้านดิจทิ ลั

ร้อยละ

5

5

5

5

5

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูใ้ ช้ประโยชน์จากการ
ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โทรคมนาคม

คน

-

25,000

50,000

100,000

100,000

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเมืองที่มกี ารประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการพัฒนาและตอบโจทย์ของเมือง

เมือง

-

2

2

2

2

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มกี ารใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์

ร้อยละ

60

70

75

80

85

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน/บริการ
ภาครัฐสูร่ ะบบดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท

2.3756
-

16.2778
-

-

16.2778
-

-

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนบริการอัจฉริยะ (Smart
Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิม่ ขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม

บริการ

-

3

3

3

3

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนการให้บริการข้อมูลสถิติ
ภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ

ครัง้

425,000

430,000

435,000

440,000

445,000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รบั บริการข้อมูล
ข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ
และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน

ล้านบาท
ล้านบาท

695.4151
-

1,717.3986
-

2,322.3145
-

2,687.8945
-

606.9945
-

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของข่าว
พยากรณ์อากาศการบิน

ร้อยละ

76

78

80

80

80

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการ
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ร้อยละ

75

77

79

80

80

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จในการ
แจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถกู ต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ

98

99

99

99

99

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
6. กําลังคน มีความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ที่
สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม

1,394.9997
-

1,364.3397
-

1,606.7508
-

624.5426
-

254.5426
-

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กําลังคน มีความรูแ้ ละทักษะด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม

คน

-

1,000

1,000

2,000

2,000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ แนวปฏิบตั ิท่เี อื้อต่อ
การใช้ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท

-

19.0020
-

403.0020
-

444.0020
-

465.0000
-

เรื่อง

5

5

5

5

5

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของเรื่องที่
ให้บริการป้ องกันหรือป้ องปราม และอํานวยความ
ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ร้อยละ

90

90

93

93

93

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและ
ดําเนินการเพือ่ ระงับหรือป้ องกันการโจมตีท่อี าจส่งผล
กระทบรุนแรงกับระบบที่มกี ารเฝ้ าระวังโดย ThaiCERT
ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์

ร้อยละ

75

94

96

98

99

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมันในการใช้
่
งาน
อินเทอร์เน็ต

เพิม่ ขึ้น
จากปี ฐาน
ร้อยละ

2

2

2

2

2

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

139.4241
21.9264
21.9264

416.6204
24.2403
24.2403

288.4609
21.1976
21.1976

288.4609
21.1976
21.1976

288.4339
21.1976
21.1976

ล้านบาท
ล้านบาท

1,496.7800
-

1,586.6739
-

1,655.6709
-

1,728.0507
-

1,804.1052
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
8. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

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

611

6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน - กลุม่ งบประมาณรายจ่าย

รวมทัง้ สิ้น

ด้านความมัน่ คง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

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

รวมทัง้ สิ้น
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

6,786.2583
1,586.6739
4,481.1188
718.4656
5,040.0896
717.6682

-

3,379.3223
519.8006
2,241.1501
618.3716
1,652.1556
717.6682

19.0020
19.0020
-

-

1,793.5692
429.2295
1,283.2477
81.0920
1,793.5692
-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
2. กรมอุตุนิยมวิทยา
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3. สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

183.8016
533.8666
1,793.5692
429.2295
1,283.2477
81.0920
934.4874

-

183.8016
533.8666
934.4874

-

-

1,793.5692
429.2295
1,283.2477
81.0920
-

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
4. สํานักงานสถิติแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
หน่ วยงานในกํากับ
1. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
องค์การมหาชน
1. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

51.4486
883.0388
1,594.3648
637.6438
956.7210
1,271.6503
1,271.6603
150.4499
483.8268
637.3736
474.5184
474.5184
134.1005
340.4179

-

51.4486
883.0388
1,252.6483
1,252.6483
150.4499
483.8268
618.3716
474.5184
474.5184
134.1005
340.4179

19.0020
19.0020
19.0020
-

-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

-

1,594.3648
637.6438
956.7210
1,594.3648
1,594.3648
637.6438
956.7210
-

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

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
ปี 2563
1. สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2. กรมอุตุนิยมวิทยา
3. สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
5. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2564

ปี 2565

6.6555

4.4220

4.4220

927.8301

1,468.4292

370.0000

2.2428

2.2428

2.2428

482.7001

555.9203

524.5456

25.2253

25.2253

1,444.6538

2,056.2396

901.2104

ปี 2566 - จบ

งบประมาณ

8.8440

-

2.2428

-

-

-

-

-

11.0868

-

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
576,752,300 บาท
-

ปี 2563
717,668,200
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่ นประเทศด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดิจทิ ลั
2. พันธกิจ
1. กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ และบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า รวมทัง้ บริหารจัดการองค์กร กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
3. เสนอนโยบาย กํากับดูแล และปฏิบตั งิ านด้านการสือ่ สาร ด้านความมันคงปลอดภั
่
ย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ด้านการป้ องกันปราบปรามการกระทําความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนงานด้านความมันคง
่
และการจัดการวิกฤติระดับชาติ
4. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็ นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง
รวมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
5. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ทกุ ภาคส่วน
6. ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศเชิงรุกเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

- ตัวชี้วดั : จํานวนผูใ้ ช้ประโยชน์ต่อยอดจากการขยาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการบริหารราชการในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มา
ปรับใช้

คน

50,000

- ตัวชี้วดั : ร้อยละความสําเร็จในการลดการใช้กระดาษ
(Paperless)

ร้อยละ

7

ร้อยละ

90

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนได้รบั การส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากขึ้น
- ตัวชี้วดั : ร้อยละความสําเร็จของเรื่องทีใ่ ห้บริการป้ องกัน
หรือป้ องปราม และอํานวยความยุตธิ รรมด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
1. ทุกภาคส่วนได้รบั การส่งเสริม สนับสนุ นให้ใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ลั ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
576.7523
717.6682
573.7725
583.4351
593.6316
576.7523
717.6682
573.7725
583.4351
593.6316

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูใ้ ช้ประโยชน์ต่อยอด
จากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

คน

-

50,000

100,000

150,000

200,000

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/
มาตรฐาน/ความร่วมมือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ไม่
น้อยกว่า

เรือ่ ง

2

2

2

2

2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

ล้านบาท 172.4299
ล้านบาท

52.6236

43.1694

43.1694

43.1694

-

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ร้อยละ

80

80

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปราม
การต่อต้านทุจริต

ร้อยละ

80

80

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ ไม่นอ้ ยกว่า

องค์
ความรู ้

-

1

2

3

4

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการลดการ
ใช้กระดาษ (Paperless)

ร้อยละ

5

7

8

9

10

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าจากค่า
มาตรฐาน

ระดับ

-

10

10

10

10

เงินงบประมาณ
ล้านบาท 160.5573
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
3. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
เรื่อง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างความมันคงปลอดภั
่
ยและความเชื่อมันในการ
่
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า

182.3805

166.9658

166.9658

166.9658

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของเรื่องที่
ให้บริการป้ องกันหรือป้ องปราม และอํานวยความ
ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

หน่ วยนับ
ร้อยละ

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นจากการตรวจพบ ร้อยละ
เว็บไซต์ท่ไี ม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครือ่ งมือที่
ทันสมัย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
90
90
90
93
93

5

5

5

5

5

ล้านบาท
ล้านบาท

78.1840
-

298.8625
-

170.7030
-

170.7030
-

170.6760
-

ล้านบาท
ล้านบาท

165.5811

183.8016

192.9343

202.5969

212.8204

-

-

-

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

-

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

183,801,600 บาท
533,866,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

514,503,600 บาท
19,363,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การสร้างความเชื่อมันทาง
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กร
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
2
1

ปี 2563
6.6555
4.4445

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
4.4220
4.4220
8.8440
-

1

2.2110

4.4220

4.4220

8.8440

-

2

6.6555

4.4220

4.4220

8.8440

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 4,444,500 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 2,211,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
182.0751
251.7807
182.0751
1.7265
240.6990

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
131.3332
132.1470
20.3322
131.3332
122.1392
20.3322

ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเชื่อมันทาง
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

-

170.7030

118.1517

ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจทิ ลั

-

11.7850

0.0990

13.3844

18.0000

43.2684

ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กร

-

58.2110

13.0825

108.7548

2.3322

182.3805

10.0078

-

19.3630

-

9.3552

3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจทิ ลั

-

9.3552

-

9.3552

-

-

-

-

รวม
717.6682
183.8016
514.5036
288.8547

โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)

-

โครงการที่ 2 : โครงการการจัดตัง้ สํานักงาน
คณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)

-

-

-

4.0700

-

4.0700

โครงการที่ 3 : โครงการการจัดตัง้ สํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

-

-

-

5.9378

-

5.9378
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

183,801,600 บาท

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

งบประมาณ
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

ปี 2562
165.5811

เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

165.5811
161.6004
3.9807
-

ปี 2563
183.8016
183.8016
182.0751
1.7265
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
192.9343
202.5969
212.8204
192.9343
191.2078
1.7265
-

202.5969
200.8704
1.7265
-

212.8204
211.0939
1.7265
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

183,801,600 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 54 อัตรา
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขัน้
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

182,075,100
159,460,100
159,460,100
22,615,000
22,615,000
1,726,500
1,726,500
1,212,000
70,300
423,000
21,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

621

514,503,600 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเชื่อมัน่ ทางเทคโนโลยีดิจทิ ลั
288,854,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ ทีม่ อี ยู่ให้ทนั สมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
- เพือ่ พัฒนา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั เพือ่ เสริมสร้างความมันคงปลอดภั
่
ยและความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
- เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์และความเชื่อมันทางเทคโนโลยี
่
ดจิ ทิ ลั
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การป้ องกันการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
2. การปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

งบดําเนิ นงาน
170.7030
111.2440
59.4590

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
118.1517
118.1517

-

-

รวม
288.8547
111.2440
177.6107

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
2
2
2
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
(4)
กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข ้องกับการ
่
ยและความเชื่อมันในการ
่
เสริมสร้างความมันคงปลอดภั
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของเรื่องทีใ่ ห้บริการ
ป้ องกันหรือป้ องปราม และอํานวยความยุตธิ รรมด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เชิงคุณภาพ : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นจากการตรวจพบ
เว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือ
ทีท่ นั สมัย

ร้อยละ

90
( 96 )

90

90

93

93

ร้อยละ

5
(5)

5

5

5

5
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
12
12
(9)
100
90
( 65 )
288.8547
61.8540
61.8540
288.8547
59.5140
170.7030
118.1517
2.3400
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
12

12

12

90

90

90

170.7030
170.7030
170.7030
-

170.7030
170.7030
170.7030
-

170.6760
170.6760
170.6760
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การสร้างความเชื่อมัน่ ทางเทคโนโลยีดิจทิ ลั

288,854,700 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนคดีอาญา
(4) ค่าตอบแทนพยาน
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(11) ค่าระบบหล่อเย็นสําหรับเครื่องปรับอากาศ
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(13) วัสดุสาํ นักงาน
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน

170,703,000
170,010,200
165,565,700
3,460,000
1,600,000
275,000
170,000
12,616,700
515,500
133,879,600
5,132,000
142,000
259,200
1,020,000
57,600
786,200
3,534,000
44,800
1,672,100
152,000
249,000
4,444,500

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

692,800
209,200
600
86,000
157,000
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2559 - 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

20,003,300
6,669,800
4,444,500
4,444,500
4,444,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 28 หน่วย)

118,151,700
118,151,700
100,649,100
100,649,100
8,795,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

16,577,000 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับการประมวลผลงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง

9,750,000 บาท

(4) ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง Storage ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 1 ระบบ

2,800,000 บาท

(5) ระบบสืบค้นเสียงในคลิปวีดโี อ วิเคราะห์ขอ้ มูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

38,454,600 บาท

(6) ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ท่มี คี าํ สังระงั
่ บการทําให้แพร่หลาย แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,805,000 บาท

(7) ระบบควบคุมการแสดงภาพและชุดจอการแสดงผล ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,508,800 บาท

(8) ระบบประชุมสําหรับห้องประชุม ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,059,600 บาท

(9) ระบบวิเคราะห์และสืบสวนสกุลเงินดิจทิ ลั แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,391,000 บาท

(10) ชุดอุปกรณ์สาํ หรับทําสําเนาข้อมูลหลักฐานใน Hard Drive แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,540,000 บาท

(11) โปรแกรมวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ขอ้ มูล แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,478,000 บาท

(12) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์โทรศัพท์มอื ถือ สําหรับภาคสนาม
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

3,852,000 บาท

(13) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์โทรศัพท์มอื ถือ สําหรับห้องปฏิบตั ิการ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

3,638,000 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

17,502,600 บาท
17,502,600 บาท
450,700 บาท

(2) ค่าขนย้ายและติดตัง้ อุปกรณ์และเครื่อง Server (จากที่ทาํ การเดิม
ไปที่ทาํ การใหม่) ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน

2,600,000 บาท

(3) งานปรับปรุงและตกแต่งห้องรับรอง/ห้องเก็บพยานหลักฐาน/ห้องตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี/ห้อง Data Analysic/ห้อง
ประชุม/Clean room ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1 งาน

9,451,900 บาท

(4) งานปรับปรุงห้อง Data Center ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน

5,000,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ สนับสนุ นการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมให้มปี ระสิทธิภาพ
- เพือ่ เสนอแนะแนวนโยบายการบริหารจัดการระบบสือ่ สารทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
- เพือ่ บูรณาการการทํางานด้านการพัฒนาดิจทิ ลั ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้องทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค
ตลอดจนผลักดันการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในระดับพื้นที่

43,268,400 บาท

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
11.7850
11.7850

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
0.0990
13.3844
18.0000
0.0990
13.3844
18.0000

รวม
43.2684
43.2684

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
2
2
2
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/
(2)
มาตรฐาน/ความร่วมมือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข ้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

12
(9)
90
( 65 )
143.2359
143.2359
95.9194
29.5905
17.7260
-

12

12

12

12

90

90

90

90

43.2684
43.2684
11.7850
0.0990
13.3844
18.0000
-

43.1694
43.1694
11.7850
13.3844
18.0000
-

43.1694
43.1694
11.7850
13.3844
18.0000
-

43.1694
43.1694
11.7850
13.3844
18.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิราชการให้แก่ท่ปี รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชน
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
(10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

43,268,400 บาท
11,785,000
11,785,000
1,800,000
700,000
115,200
1,900,000
40,000
3,016,000
26,000
743,800
300,000
84,000
800,000
626,000
8,000
10,700
1,615,300
99,000
99,000
99,000
76,000
76,000

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

15,000 บาท
15,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท

628

3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แห่งเอเซียน (ASEAN ICT FUND)
2) เงินอุดหนุนค่าบํารุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)
3) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสหภาพสากลไปรษณีย ์ (UPU) และค่าบํารุงกลุม่ ภาษาอังกฤษ
4) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย ์
5) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสหภาพไปรษณียแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิก
(Asia-Pacific Postal Union-APPU)
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณียแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

13,384,400 บาท
13,384,400 บาท
3,150,000
1,400,000
6,029,800
603,000

บาท
บาท
บาท
บาท

201,600
2,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร
182,380,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ จัดทําแผนพัฒนาดิจทิ ลั และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การทําระบบคลังข ้อมูลและ
ศู นย์ปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสนับสนุ นการปฏิบตั กิ าร
- เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับทักษะของบุคลากร
- เพือ่ ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
- เพือ่ ประสาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
58.2110
58.2110

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
13.0825
108.7548
2.3322
13.0825
108.7548
2.3322

รวม
182.3805
182.3805

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
องค์
ค
วามรู
้
1
2
3
4
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาศักยภาพ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
( 75 )
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

12
(9)
100
( 65 )
160.5573
160.5573
51.5803
108.9770
-

12

12

12

12

100

100

100

100

182.3805
182.3805
58.2110
13.0825
108.7548
2.3322
-

166.9658
166.9658
58.2110
108.7548
-

166.9658
166.9658
58.2110
108.7548
-

166.9658
166.9658
58.2110
108.7548
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร

182,380,500 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 7 อัตรา
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าประชาสัมพันธ์
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(13) ค่าระบบหล่อเย็นสําหรับเครื่องปรับอากาศ
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(15) วัสดุสาํ นักงาน
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

19,899,000
2,211,000
4,422,000
4,422,000
8,844,000

58,211,000
52,589,000
50,378,000
2,518,900
1,000,000
174,000
2,704,800
2,650,000
430,000
23,224,200
3,533,200
1,979,000
90,000
443,000
500,000
7,008,200
32,500
1,652,200
743,000
42,000
1,653,000
2,211,000

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

5,622,000
2,662,000
20,000
1,800,000
900,000
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)
(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 3 Node แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

13,082,500
13,082,500
13,082,500
13,082,500
4,207,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,875,500 บาท

(3) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

2,000,000 บาท
108,754,800 บาท
108,754,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพือ่ ประชาชน ตามโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพือ่ ประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)
4. งบรายจ่ายอืน่

108,754,800 บาท
2,332,200 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ จัดทําหลักสูตรนักบริหารดิจทิ ลั ระดับกลาง กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

2,332,200 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
19,363,000 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)
9,355,200 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.) ในระดับหมู่บ ้านให้เป็ นตัวแทนของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมและเป็ นผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงดิจทิ ลั ในระดับหมู่บ ้าน
8.3.1.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
ทัวประเทศ
่
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

9,355,200 บาท
9,355,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
9.3552
9.3552

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
9.3552
9.3552

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : มีแกนนําอาสาสมัครดิจทิ ลั ระดับอําเภอ
835
ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงปริมาณ : ขยายเครือข่าย อสด. ในหมู่บ ้าน
เน็ตประชารัฐ ไม่นอ้ ยกว่า

คน

-

24,700

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

9.3552

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

9.3552
9.3552
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)

9,355,200 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าประชาสัมพันธ์

9,355,200
9,355,200
3,446,800
4,048,400
1,860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้มสี าํ นักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ ดําเนินการด้านธุรการ
ด้านอาคารสถานที่ งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุม และงานเลขานุ การของคณะกรรมการ
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ และคณะกรรมการกํากับดูแลด้านความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์ ในระยะเริ่มแรก
8.3.2.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
4,070,000 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,070,000 บาท
- เงินงบประมาณ

4,070,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
4.0700
4.0700
-

รวม
4.0700
4.0700

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
2
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข ้องกับการ
่
ยและความเชื่อมันในการ
่
เสริมสร้างความมันคงปลอดภั
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

4.0700
4.0700
4.0700
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)

4,070,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

4,070,000 บาท
4,070,000 บาท

่
ยไซเบอร์แห่งชาติ
1) ค่าจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
(NCSA)

4,070,000 บาท
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8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

5,937,800 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ มีองค์กรอิสระทีท่ าํ หน้าทีก่ าํ กับดูแลและบริหารจัดการงานทีเ่ กี่ยวกับการคุม้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- เพือ่ สนับสนุ นการดําเนินงานของคณะกรรมการคุม้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ และคณะอนุ กรรมการทีเ่ กี่ยวข ้อง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8.3.3.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

5,937,800 บาท
5,937,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
5.9378
5.9378
-

รวม
5.9378
5.9378

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
2
กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข ้องกับการ
เสริมสร้างความมันคงปลอดภั
่
ยและความเชื่อมันในการ
่
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

5.9378

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

5.9378
5.9378
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

5,937,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

5,937,800 บาท
5,937,800 บาท
5,937,800 บาท

638

639

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิ ยมวิทยา
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
1,819,770,900 บาท
- บาท

ปี 2563
1,793,569,200 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรอัจฉริยะด้านพยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว และเตือนภัยธรรมชาติ เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
และความปลอดภัยของประชาชน
2. พันธกิจ
1. ตรวจ เฝ้ าระวัง พยากรณ์อากาศ ภูมอิ ากาศ และเตือนภัยธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ทีท่ นั สมัย
2. เป็ นศูนย์ขอ้ มูลและบริการดิจทิ ลั ด้านอุตนุ ิยมวิทยา และแผ่นดินไหว

640

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

- ตัวชี้วดั : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสัน้

ร้อยละ

88

- ตัวชี้วดั : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง
(2) ผลสัมฤทธิ์ : 2. ประชาชนมีความเชื่อมัน่
ในข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของระดับความเชื่อมัน่
ของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ

ร้อยละ

77

ร้อยละ

85

- ตัวชี้วดั : ร้อยละของความสําเร็จ
ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ
ถูกต้อง ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ

99

- ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการจัดทําสือ่ วีดทิ ศั น์

ระดับ

5

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ข่าวพยากรณ์อากาศ
รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
มีความถูกต้อง แม่นยําทันเหตุการณ์

(3) ผลสัมฤทธิ์ : 3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถ
นําข้อมูล ข่าวสารด้านอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจาก
ภัยธรรมชาติ เพือ่ ลดความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รบั
ข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย
ที่ถกู ต้อง แม่นยํา ทันเวลา ได้อย่างทัว่ ถึง

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,819.7709
1,793.5692
2,059.0159
1,101.2195
757.2097
1,819.7709
1,793.5692
2,059.0159
1,101.2195
757.2097
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง
ของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ร้อยละ

75

77

79

79

79

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง
ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน

ร้อยละ

76

78

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จ
ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ

98

99

99

99

99

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

1,819.7709
-

1,793.5692
-

2,059.0159
-

1,101.2195
-

757.2097
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
429,229,500 บาท
1,283,247,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ

436,509,600 บาท
846,738,100 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

81,092,000 บาท
81,092,000 บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

จํานวน
รายการ
28
4

ปี 2563
846.7381
71.9575

2. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

10

95.5964

3. โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน
(Warning System)

1

125.6474

4. โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์
และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

7

275.6224

5. โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหว

1

6. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน
(Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชัน้ บน

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
1,144.0612
370.0000
188.9085
-

-

-

-

-

-

259.9808

-

-

-

92.9144

130.4452

-

-

-

5

185.0000

370.0000

-

-

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

3
2

81.0920
59.0920

324.3680
236.3680

-

-

-

2. โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบ
ตรวจวัดระดับนํา้ อัตโนมัติเพือ่ การพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย

1

22.0000

88.0000

-

-

-

31

927.8301

1,468.4292

-

-

รวมทัง้ สิ้น

194.7267
-

370.0000

370.0000

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 14 รายการ เป็ นเงิน 554,060,700 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 14 รายการ เป็ นเงิน 292,677,400 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 81,092,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
428.2307
247.9427
428.2307
0.9988
246.9439
-

ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ
รายงานแผ่นดินไหว และประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ
3. แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,108.1838
7.5987
1.6133
180.3537
7.5987
1.6133

รวม
1,793.5692
429.2295
436.5096

246.9439

180.3537

7.5987

1.6133

436.5096

-

846.7381

-

-

846.7381

โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

-

-

71.9575

-

-

71.9575

โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (AWOS)

-

-

95.5964

-

-

95.5964

โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบ
แจ้งเตือน (Warning System)

-

-

125.6474

-

-

125.6474

โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์
และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

-

-

275.6224

-

-

275.6224

โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหว

-

-

92.9144

-

-

92.9144

โครงการที่ 6 : โครงการจัดหาเครื่องวัด
ลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลม
ชัน้ บน

-

-

185.0000

-

-

185.0000

-

81.0920

-

-

81.0920

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า

-

โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

-

-

59.0920

-

-

59.0920

โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบ
ตรวจวัดระดับนํา้ อัตโนมัติเพือ่ การพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย

-

-

22.0000

-

-

22.0000
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
429,229,500 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
424.7712

ปี 2563
429.2295

424.7712
424.5042
-

429.2295
428.2307
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
452.2651
476.6769
502.6671
452.2651
451.2663
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

476.6769
475.6781
-

502.6671
501.6683
-
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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) เงินค่าเช่าบ้านขา้ ราชการ
(2) เงินตอบแทนพิเศษของขา้ ราชการผูไ้ ด้รบั เงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับ
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผูไ้ ด้รบั ค่าจ้างถึงขัน้ สูงของตําแหน่ง
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ
(5) เงินสมทบเขา้ กองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

429,229,500 บาท
428,230,700
420,706,200
404,886,000
15,820,200
7,524,500
998,800
998,800
564,000
80,400
47,000
96,000
202,500
8,900

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

646

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

436,509,600 บาท
436,509,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้ าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจ และเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว
- เพือ่ พัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
- เพือ่ พัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวให้ผูร้ บั บริการสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทวั ่ ถึงมากขึ้น
- เพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และผลักดันให้เกิดการวิจยั พัฒนา งานวิชาการมากขึ้น
- เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู ้ ร่วมกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สร้างเครือข่าย
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
246.9439
177.1519

รวมทัง้ สิ้น
1. ทําการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว
2. จัดทําแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพือ่ ออกคําพยากรณ์อากาศ

69.7920

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
180.3537
7.5987
1.6133
173.0777
0.6086
7.2760

7.5987

1.0047

รวม
436.5096
350.8382
85.6714

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง้
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ
298,541
512,627
512,627
512,627
512,627
รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
( 238,572 )
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานตลอดปี งบประมาณ
เชิงต้นทุน : สามาถใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดําเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รบั

ร้อยละ

82
( 87.31 )

82

82

82

82

วัน

365
( 273 )
100
( 53.68 )

366

365

365

365

100

100

100

100

ร้อยละ
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
440.6280
436.5096
440.6280
290.6671
139.4839
8.7273
1.7497
-

436.5096
246.9439
180.3537
7.5987
1.6133
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
254.5426

254.5426

254.5426

254.5426
246.9439
7.5987
-

254.5426
246.9439
7.5987
-

254.5426
246.9439
7.5987
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
(2) ค่าประปา
(3) ค่าไปรษณีย ์
(4) ค่าไฟฟ้ า
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 250 หน่วย)

436,509,600 บาท
246,943,600
201,263,700
10,188,000
3,594,900
1,296,000
1,076,200
4,210,900
826,100
129,421,800
1,277,000
500,000
3,867,100
4,202,000
191,600
38,100
2,754,100
35,955,500
1,500,000
364,400
45,680,200
2,637,800
1,586,400
506,400
16,845,400
24,104,200
180,353,700
180,353,700
155,763,900
9,117,000
2,697,000

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
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(2) ระบบตรวจสอบและเฝ้ าระวังการทํางานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (Enterprise Monitoring System) ทีก่ องสือ่ สาร
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 494 หน่วย)

6,420,000 บาท
146,646,900 บาท
85,521,900 บาท

(2) ชุดเครือ่ งมือสอบเทียบ (Calibration Tools) ใช้กบั เครือ่ งมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ AWOS และ LLWAS แบบเคลือ่ นที่ กองเครือ่ งมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,825,000 บาท

(3) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาอุทยั ธานี ตําบล
นํา้ ซึม อําเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 ชุด

2,600,000 บาท

(4) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาสุพรรณบุรี ตําบล
รัว้ ใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครือ่ ง

2,600,000 บาท

(5) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยา
สมุทรสงคราม ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

2,600,000 บาท

(6) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยา
สมุทรปราการ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด

2,600,000 บาท

(7) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยากรุงเทพมหานคร
(กลุม่ งานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,600,000 บาท

(8) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาสงขลา
(กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทกสะเดา) ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,600,000 บาท

(9) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ
ตําบลบ่อดาน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,600,000 บาท

(10) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยายโสธร ตําบล
ตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ชุด

2,600,000 บาท

(11) เครือ่ งมือตรวจอากาศชัน้ บน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อตั โนมัติ
ความถี่ 1680 Mhz ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนบน ตําบล
บ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

25,000,000 บาท

(12) เครือ่ งมือตรวจอากาศชัน้ บน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อตั โนมัติ
ระบบ 403 Mhz ทีศ่ ูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

12,500,000 บาท
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(11) เครือ่ งสอบเทียบความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจทิ ลั ประจําห้องสอบเทียบ
กองเครือ่ งมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
(12) เครือ่ งสอบเทียบความกดอากาศดิจทิ ลั กองเครือ่ งมืออุตนุ ยิ มวิทยา
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)
(2) อาคารพักอาศัย 6 ยูนติ สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยายะลา (เบตง)
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝ่ นุ
3) ค่าบํารุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบสนับสนุนการพยากรณ์พายุฝนฟ้ าคะนอง
เพือ่ การบิน 1 ระบบ
่
อนและระดับ
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมจําลองการสันสะเทื
ความรุนแรงแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง 1 ระบบ

3,183,200 บาท
3,199,300
24,589,800
24,589,800
19,293,800

บาท
บาท
บาท
บาท

5,296,000
7,598,700
7,598,700
5,963,700
372,000
1,170,000
93,000
1,613,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,004,700 บาท
608,600 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
846,738,100 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)
71,957,500 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพือ่ ใช้ในกิจการ
การบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สําหรับเฝ้ าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล ้ทางวิง่ และบริเวณสนามบิน
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทนั ท่วงที ทัง้ ในสภาวะก่อนจะเกิดภัย
และระหว่างเกิดภัย
- เพือ่ การป้ องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ในการสัญจรทางอากาศที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
274,776,000 บาท
- เงินงบประมาณ
274,776,000 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
71.9575
30.7411
-

รวม
71.9575
30.7411

2. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

-

13.7388

-

-

13.7388

3. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี

-

13.7388

-

-

13.7388

4. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

-

13.7388

-

-

13.7388
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8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR
99
99
99
ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
( 99.85 )
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

83.4600

71.9575

188.9085

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

83.4600
83.4600
-

71.9575
71.9575
-

188.9085
188.9085
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

71,957,500 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

71,957,500
71,957,500
71,957,500
71,957,500

(1) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่ ่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

30,741,100 บาท
68,694,000
13,910,000
30,741,100
24,042,900

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่ ่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,738,800 บาท
68,694,000 บาท
13,738,800 บาท
54,955,200 บาท

(3) เครือ่ งมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่ ่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,738,800 บาท
68,694,000 บาท
13,738,800 บาท
54,955,200 บาท

(4) เครือ่ งมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่ ่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

13,738,800 บาท
68,694,000 บาท
13,738,800 บาท
54,955,200 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพือ่ ใช้ในกิจการการบิน
การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สําหรับเฝ้ าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล ้ทางวิง่ และบริเวณสนามบิน
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทนั ท่วงที ทัง้ ในสภาวะ
ที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
- เพือ่ การป้ องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
- ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
- ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตําลบลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
- ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
- ท่าอากาศยานชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
371,311,400 บาท
- เงินงบประมาณ
371,311,400 บาท

95,596,400 บาท
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8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่
และท่าอากาศยานเบตง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
142.6631
88.4034
-

รวม
142.6631
88.4034

2. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
3.่ จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

-

7.3830
7.3830

-

-

7.3830
7.3830

4. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานตาก ที่ท่าอากาศยานลําปาง ที่ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ที่ท่าอากาศยานหัวหิน
ที่ท่าอากาศยานระนอง ที่ท่าอากาศยานเลย ที่ท่าอากาศยานสกลนคร
ที่ท่าอากาศยานนครพนม และที่ท่าอากาศยานชุมพร

-

22.1490

-

-

22.1490

5. จัดหาพร้อมติดตัง้ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

-

17.3447

-

-

17.3447

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
99
99
99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงาน
( 99.85 )
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

250.9323
250.9323
250.9323
-

95.5964
95.5964
95.5964
-

194.7267
194.7267
194.7267
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

95,596,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

95,596,400
95,596,400
95,596,400
95,596,400

(1) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานแพร่
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ

13,778,900 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(2) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ระบบ

36,915,000
7,447,200
13,778,900
15,688,900

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(3) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบล
จองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ

36,915,000
7,447,200
13,778,900
15,688,900

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
(4) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานน่านนคร
ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 ระบบ

36,915,000
7,447,200
13,778,900
15,688,900

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
(5) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

37,995,700
7,832,000
21,491,300
8,672,400

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
13,778,900 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,778,900 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,672,400 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,672,300 บาท

37,995,700
7,832,000
21,491,400
8,672,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบล
ท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ

7,383,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ

36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ

36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) เครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ ่าอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ

36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,383,000 บาท

7,383,000 บาท

7,383,000 บาท

7,383,000 บาท
36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท
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125,647,400 บาท
8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)
8.3.3.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เป็ นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้ าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมทัง้ ประเทศได้
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงต้องพัฒนา
ระบบเครือข่ายพิกดั ตําแหน่งฟ้ าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้ าผ่าที่มกี ารใช้งานมานานให้สามารถครอบคลุม
พื้นที่การเฝ้ าระวังและแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทัง้ ประเทศเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
มีความถูกต้องครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
8.3.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
8.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
328,490,000 บาท
- เงินงบประมาณ
328,490,000 บาท
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตัง้ ระบบแจ้งเตือนฟ้ าผ่า
(Warning System) ที่สนามบินทัว่ ประเทศ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
125.6474
125.6474
-

รวม
125.6474
125.6474

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเเจ้งเตือน
85
85
การเกิดฝนฟ้ าคะนองบริเวณท่าอากาศยานทันเวลา
( 99.44 )
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

202.8426

125.6474

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

202.8426
202.8426
-

125.6474
125.6474
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

659

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)

125,647,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

125,647,400
125,647,400
125,647,400
125,647,400

(1) ระบบแจ้งเตือนฟ้ าผ่า (Warning System) ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตําบล
ราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

125,647,400 บาท
328,490,000
68,530,000
134,312,600
125,647,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
8.3.4.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มปี ระสิทธิภาพด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ที่ใช้งานมานานและเสือ่ มสภาพ
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สาํ หรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือน
สภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มผี ลกระทบต่อการเดินอากาศพื้นที่โดยรอบ

275,622,400 บาท

8.3.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- สถานีอตุ ุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตําบลท่าโรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
- สถานีอตุ ุนิยมวิทยาชุมพร ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
- สถานีอตุ ุนิยมวิทยาระยอง ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตําบลหินตัง้ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
- สถานีอตุ ุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตําบลแม่ทอ้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
8.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
8.3.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
634,115,000 บาท
- เงินงบประมาณ
634,115,000 บาท
8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง
ที่สถานีอตุ ุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
275.6224
95.2224
-

รวม
275.6224
95.2224

2. ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
4 เครื่อง ที่จงั หวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดนครนายก

-

150.8540

-

-

150.8540

3. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง
ที่สถานีอตุ ุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ)

-

29.5460

-

-

29.5460
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8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
75
88
88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้อง
( 88.80 )
ของการพยากรณ์อากาศระยะสัน้
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

403.4618

275.6224

143.7598

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

403.4618
403.4618
-

275.6224
275.6224
-

143.7598
143.7598
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

275,622,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

275,622,400
275,622,400
275,622,400
275,622,400

(1) เครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่
ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครือ่ ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

47,061,200 บาท
147,730,000
30,255,400
47,061,200
70,413,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครือ่ ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

48,161,200 บาท
149,800,000
30,255,400
48,161,200
71,383,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(3) ปรับปรุงเครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตําบลท่าโรง อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

34,507,500 บาท
43,174,500 บาท
8,667,000 บาท
34,507,500 บาท

(4) ปรับปรุงเครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาชุมพร ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

34,454,000 บาท
43,121,000 บาท
8,667,000 บาท
34,454,000 บาท
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(5) ปรับปรุงเครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาระยอง ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

34,507,500 บาท
43,174,500 บาท
8,667,000 บาท
34,507,500 บาท

(6) ปรับปรุงเครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตําบลหินตัง้ อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ

47,385,000 บาท
59,385,000 บาท
12,000,000 บาท
47,385,000 บาท

(7) เครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาตาก (ดอยมูเซอ)
ตําบลแม่ทอ้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครือ่ ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

29,546,000 บาท
147,730,000 บาท
29,546,000 บาท
118,184,000 บาท
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8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว
92,914,400 บาท
8.3.5.1 วัตถุประสงค์ :
- พัฒนาระบบตรวจเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและมีมาตรฐานสามารถสนับสนุน
การป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวและสึนามิท่อี าจเกิดในอนาคต
- เพือ่ บูรณาการปรับปรุงและเพิม่ สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานตรวจวัด วิเคราะห์เฝ้ าระวังทัง้ แผ่นดินไหว
และสึนามิให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยมีเป้ าหมายเพือ่ ความปลอดภัย
ของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสีย่ งทัง้ บนบก ชายฝัง่ รวมถึงเกาะในทะเลหรือพื้นที่อ่นื ที่ได้รบั ผลกระทบ
- เพือ่ ขยายพื้นที่การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิทงั้ สองฝัง่ ทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต้
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดทําฐานข้อมูลและแลกเปลีย่ นข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศ
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
8.3.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- สถานีเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิทวั ่ ประเทศ
8.3.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
8.3.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
283,359,600 บาท
- เงินงบประมาณ
283,359,600 บาท
8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2
เพือ่ ตรวจเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
92.9144
92.9144
-

รวม
92.9144
92.9144

8.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
99
99
99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว
( 99.28 )
ตามเกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
60.0000
92.9144
130.4452
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

60.0000
60.0000
-

92.9144
92.9144
-

130.4452
130.4452
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว

92,914,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

92,914,400
92,914,400
92,914,400
92,914,400

(1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ 1 และ 2
เพือ่ ตรวจเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

92,914,400 บาท
283,359,600
60,000,000
92,914,400
130,445,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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185,000,000 บาท
8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉื อน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชัน้ บน
8.3.6.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการตรวจวัดสภาพอากาศร้ายที่มผี ลกระทบต่อการเดินอากาศในระยะประชิดสําหรับ
เครื่องบินที่จะนําเครื่องขึ้นและร่อนลงในระยะใกล ้สนามบินในแนวเส้นทางบิน (Glide Slope) ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุต่อการทําการบิน
- เพือ่ บูรณาการข้อมูลร่วมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ของสนามบิน เช่น ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
หรือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) เพือ่ การพยากรณ์และการเตือนภัยให้มคี วามถูกต้องแม่นยํา
และทันเหตุการณ์
- เพือ่ พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้ายที่ระยะประชิดสนามบิน เพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการจราจรทางอากาศของสนามบินที่มคี วามสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
8.3.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองคลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
- ท่าอากาศยานภูเก็ต ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8.3.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.3.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
925,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
925,000,000 บาท
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8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจ
ลมชัน้ บนระดับต่าง ๆ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
185.0000
185.0000
-

รวม
185.0000
185.0000

8.3.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง
78
78
78
ของการพยากรณ์อากาศการบิน
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

185.0000

370.0000

370.0000

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

185.0000
185.0000
-

370.0000
370.0000
-

370.0000
370.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉื อน (Lidar)
และเครื่องมือตรวจลมชัน้ บน

185,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

185,000,000
185,000,000
185,000,000
185,000,000

(1) เครือ่ งวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่ งบิน และเครือ่ งมือตรวจวัด
ลมชัน้ บนระดับต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เครือ่ งวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่ งบิน และเครือ่ งมือตรวจวัด
ลมชัน้ บนระดับต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(3) เครือ่ งวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่ งบิน และเครือ่ งมือตรวจ
วัดลมชัน้ บนระดับต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(4) เครือ่ งวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่ งบิน และเครือ่ งมือตรวจวัด
ลมชัน้ บนระดับต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานภูเก็ต ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) เครือ่ งวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่ งบิน และเครือ่ งมือตรวจวัด
ลมชัน้ บนระดับต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
8.4.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มปี ระสิทธิภาพด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ที่ใช้งานมานานและเสือ่ มสภาพ
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สาํ หรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือน
สภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้้นที่มผี ลกระทบต่อการเดินอากาศพื้นที่โดยรอบ

81,092,000 บาท
59,092,000 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- สถานีอตุ ุนิยมวิทยาระนอง ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- สถานีอตุ ุนิยมวิทยาตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
295,460,000 บาท
- เงินงบประมาณ
295,460,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band
ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอตุ ุนิยมวิทยา
ระนอง และสถานีอตุ ุนิยมวิทยาตรัง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
59.0920
59.0920
-

รวม
59.0920
59.0920

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้อง
88
88
ของการพยากรณ์อากาศระยะสัน้
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

208.7789

59.0920

236.3680

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

208.7789
208.7789
-

59.0920
59.0920
-

236.3680
236.3680
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

59,092,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

59,092,000
59,092,000
59,092,000
59,092,000

(1) เครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ทส่ี ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาระนอง
ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครือ่ ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

29,546,000 บาท
147,730,000 บาท
29,546,000 บาท
118,184,000 บาท

(2) เครือ่ งเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ทส่ี ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครือ่ ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

29,546,000 บาท
147,730,000 บาท
29,546,000 บาท
118,184,000 บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํ้ าอัตโนมัติ
เพือ่ การพยากรณ์อตุ ุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย

22,000,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจวัดทดแทนของเดิม และเพิม่ สารประกอบด้านอุตุนิยมวิทยา
ตลอดจนการขยายเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลให้ครอบคลุม การเตือนสภาวะอุทกภัยและการบริหารจัดการนํา้
- เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการเฝ้ าระวังและติดตามการเปลีย่ นแปลงสภาวะของระดับนํา้ และปริมาณนํา้ ที่จะ
ก่อให้เกิดนํา้ ท่วมฉับพลัน นํา้ ล ้นตลิง่ และนํา้ ป่ าไหลหลาก
- สามารถจําลองการคาดหมายปริมาณนํา้ เพือ่ สนับสนุนการเตือนสภาวะอุทกภัยให้มคี วามถูกต้อง แม่นยํา
และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
- เพิม่ ประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพือ่ ให้บริการข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงและใช้ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ด้านวางแผนการจัดการและความปลอดภัย
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
110,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
110,000,000 บาท
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํา้ อัตโนมัติเพือ่ การพยากรณ์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
22.0000
22.0000
-

รวม
22.0000
22.0000

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการติดตัง้
5
5
ระบบตรวจวัดระดับนํา้ อัตโนมัติ เพือ่ การพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย
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รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
22.0000

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

-

22.0000
22.0000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
88.0000

-

-

88.0000
88.0000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํ้ าอัตโนมัติ
เพือ่ การพยากรณ์อตุ ุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย

22,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000

(1) ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํา้ อัตโนมัตเิ พือ่ การพยากรณ์อตุ นุ ยิ มวิทยาอุทก
และเตือนภัย กองพัฒนาอุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000 บาท
22,000,000 บาท
88,000,000 บาท

กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
434,211,800 บาท
-

ปี 2563
934,487,400 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั อย่างยัง่ ยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก
2. พันธกิจ
1. กําหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เป็ นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
ให้เกิดการนําเทคโนโลยีดจิ ิทลั มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
3. วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบ และปริมาณ
การใช้งานในอนาคต
4. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล ้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ิทลั ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รบั โอกาสอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
ในการเข ้าถึงข ้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ิทลั
และมีความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ิทลั
- ตัวชี้วดั : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข ้องกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และด้านการสร้างความเชื่อมัน่
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

เรื่อง

5
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ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

อันดับ

33

- ตัวชี้วดั : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั

เรื่อง

5

- ตัวชี้วดั : อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทลั (Digital Competitiveness) ดีข้นึ
จากปี ท่ผี ่านมา

อันดับ

1

- ตัวชี้วดั : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนําเทคโนโลยีดจิ ิทลั ไป
ใช้ในมิติทางสังคม

เรื่อง

5

- ตัวชี้วดั : ประชาชนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5

เรื่อง

5

- ตัวชี้วดั : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตาม
การจัดอันดับของ IMD
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ สามารถนําเทคโนโลยีดจิ ิทลั มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู ้ ความเข ้าใจทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีการปรับปรุง/ปฏิรูป
กระบวนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก
และรวดเร็วและมีการติดตามประเมินผลด้านดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชี้วดั : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนําเทคโนโลยีดจิ ิทลั ไป
ใช้ในการพัฒนาองค์กร
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
434.2118
934.4874
1,694.8519
2,136.0441
129.4448
434.2118
934.4874
1,694.8519
2,136.0441
129.4448
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชนทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจทิ ลั ได้อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และมี
ความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั และ
ด้านการสร้างความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

เรื่อง

5

5

5

5

5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Technological Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD

อันดับ

34

33

32

31

30

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ล้านบาท
ล้านบาท

328.1794
-

420.0484
-

15.2302
-

15.2302
-

15.2302
-

5

5

5

5

5

1

1

1

1

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อ
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

เรื่อง

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจทิ ลั (Digital Competitiveness) ดีข้นึ
จากปี ท่ผี ่านมา

อันดับ

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
และบริการดิจทิ ลั มีความรู ้ ความเข้าใจทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

ล้านบาท
ล้านบาท

34.6461
-

17.6448
-

17.6448
-

17.6448
-

17.6448
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ /ความร่วมมือ ด้าน
การนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในมิติทางสังคม

เรื่อง

5

5

5

5

5
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทกั ษะการใช้
ร้อยละ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิม่ ขึ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีบริการที่ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ อย่าง
โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว และมีระบบกลไกการ
ติดตามประเมินผลด้านดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

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

2.3756
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ /ความร่วมมือ ด้าน
การนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

เรื่อง

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจํา (งบบุคลากร)

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

16.2778
-

-

16.2778
-

-

5

5

5

5

28.0702
-

429.0678
-

1,608.2299
-

2,030.7099
-

37.8099
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

40.9405
-

51.4486
-

53.7470
-

56.1814
-

58.7599
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

51,448,600 บาท
883,038,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

86,962,700 บาท
796,076,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1
1

ปี 2563
2.2428
2.2428
2.2428

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
2.2428
2.2428
2.2428
2.2428
2.2428
2.2428
2.2428
2.2428
2.2428
-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 2,242,800 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
50.8935
850.7189
50.8935
0.5551
54.0877

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจทิ ลั

-

ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจทิ ลั
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจทิ ลั

-

โครงการที่ 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะสู่ชมุ ชน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data
Center and Cloud service: GDCC)

-

รวม
934.4874
51.4486
86.9627

-

15.2302

16.2778
37.8099
796.0761

-

0.3850
-

-

404.8182

-

-

-

404.8182

-

391.2579

-

-

-

391.2579

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.6152
17.2598
15.6152
17.2598

17.2598
-

15.2302
17.6448
16.2778
37.8099
796.0761
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

51,448,600 บาท

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

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

ปี 2562
40.9405

ปี 2563
51.4486

40.9405
40.6855
0.2550
-

51.4486
50.8935
0.5551
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
53.7470
56.1814
58.7599
53.7470
53.1919
0.5551
-

56.1814
55.6263
0.5551
-

58.7599
58.2048
0.5551
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

51,448,600 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

50,893,500
40,848,300
40,848,300
10,045,200
555,100
555,100
384,000
162,000
9,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
86,962,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั
15,230,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ให้ทนั สมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.2302
15.2302
-

รวม
15.2302
15.2302

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
5
5
5
5
5
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
(3)
กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั และด้านการ
สร้างความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตาม
การจัดอันดับของ IMD

อันดับ

34
( 38 )

33

32

31

30

เชิงเวลา : สามารถดําเนินได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

ร้อยละ

12
(9)
100
( 1.33 )

100

100

100

100

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

35.7282

15.2302

15.2302

15.2302

15.2302

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

35.7282
22.9951
12.7331
-

15.2302
15.2302
-

15.2302
15.2302
-

15.2302
15.2302
-

15.2302
15.2302
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั

15,230,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

15,230,200 บาท
15,230,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
(APSCO)

15,230,200 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
17,644,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในทุกกระบวนการ
ทางธุรกิจ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.3850
17.2598
0.3850
17.2598

รวม
17.6448
17.6448

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
5
5
5
5
5
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
(1)
กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
อันดับ
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถในการแข่งขัน
1
1
1
1
ด้านดิจทิ ลั (Digital Competitiveness) ดีข้นึ
จากปี ท่ผี ่านมา
เดือน
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
12
12
12
12
12
(9)
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
100
100
100
100
100
งบประมาณที่ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
( 11.79 )
รวมทัง้ สิ้น
17.6448
17.6448
17.6448
17.6448
ล้านบาท
34.6461
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
34.6461
17.6448
17.6448
17.6448
17.6448
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
34.6461
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
0.3850
0.3850
0.3850
0.3850
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
17.2598
17.2598
17.2598
17.2598
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

17,644,800 บาท
385,000 บาท
385,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Committee
on Digital Economy Policy) องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD)
2. งบรายจ่ายอืน่

385,000 บาท
17,259,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาโครงการศึกษาวิจยั Thailand Digital Outlook ระยะ
ที่ 2

13,496,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดทําภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight)
เพือ่ คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศ

3,763,000 บาท
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16,277,800 บาท
8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจทิ ลั
วัตถุประสงค์ :
สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจทิ ลั ได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และสือ่ ทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รูเ้ ท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
16.2778
16.2778

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
16.2778
16.2778

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
5
5
5
5
5
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
(2)
กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านการนํา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในมิติทางสังคม
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
5
5
5
5
5
(1)
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิม่ ขึ้น
เดือน
12
12
12
12
12
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
(9)
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
( 1.26 )
ล้านบาท
2.3756
รวมทัง้ สิ้น
16.2778
16.2778
16.2778
16.2778
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2.3756
16.2778
16.2778
16.2778
16.2778
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
2.3756
16.2778
16.2778
16.2778
16.2778
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาสังคมดิจทิ ลั

16,277,800 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,277,800 บาท
16,277,800 บาท
16,277,800 บาท
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37,809,900 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนากระบวนการทํางานและการให้บริการขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
37.8099
37.8099

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาองค์กรดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
37.8099
37.8099

8.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
5
5
5
5
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนํา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า

เดือน
ร้อยละ

-

12
100

12
100

12
100

12
100

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

28.0702

37.8099

37.8099

37.8099

37.8099

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

28.0702
9.5447
18.5255
-

37.8099
37.8099
-

37.8099
37.8099
-

37.8099
37.8099
-

37.8099
37.8099
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

690

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั

37,809,900 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) เงินตอบแทนการปฎิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(9) ค่าซ่อมแซมวัสดุ-ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าอาคารสถานที่
(12) ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
(13) ค่าธรรมเนียมศาล
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน

37,809,900
33,941,200
31,698,400
1,356,000
5,478,500
794,400
135,600
4,418,700
8,959,500
3,044,300
1,642,300
100,000
2,160,000
1,411,400
300,000
438,400
600,000
790,300
69,000
2,242,800

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

3,868,700
2,329,900
12,000
1,080,000
359,300
87,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านํา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

8,971,200
2,242,800
2,242,800
2,242,800
2,242,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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796,076,100 บาท
8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะสูช่ มุ ชน
404,818,200 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะกลายเป็ นสาธารณูปโภคขัน้ พื้นฐาน
รวมทัง้ ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ
- สร้างธุรกิจ และเพิม่ รายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และยังเป็ นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดใี ห้กบั ประชาชนผ่านบริการดิจทิ ลั ต่างๆ
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ชุมชนเป้ าหมายตามที่ตงั้ ของศูนย์การเรียนรูไ้ อซีทชี มุ ชนหรือศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน, กศน.ตําบล, ห้องสมุดประชาชน, โรงเรียน
ตซด., ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์การเรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็ นต้น
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,317,032,800 บาท
- เงินงบประมาณ
2,317,032,800 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
404.8182
304.0182
100.8000

รวมทัง้ สิ้น
1. การยกระดับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
2. บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชมุ ชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
404.8182
304.0182
100.8000

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
10,000
3,200
3,200
3,200
3,200
เชิงปริมาณ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ศูนย์
( 10,000 )
ดิจทิ ลั ชุมชน กศน.ตําบล และโรงเรียน ตซด.
เชิงคุณภาพ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
100/50 Mbps

Mbps

100/50
( 100/50 )

เชิงคุณภาพ : ระบบโครงข่ายบรอดแบนด์ และบริการ
อินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพ พื้นที่ในเมือง ภายใน 14.61
ชัว่ โมง (SLA = 98%)

ร้อยละ

-

100/50

100/50

100/50

100/50

98

98

98

98
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : ระบบโครงข่ายบรอดแบนด์ และบริการ
อินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพ พื้นที่นอกเมือง ภายใน 21.92
ชัว่ โมง (SLA = 97%)
เชิงคุณภาพ : ระบบโครงข่ายบรอดแบนด์ และบริการ
อินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพ พื้นที่เสีย่ งภัย ภายใน 73.05
ชัว่ โมง (SLA = 90%)

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
97

ร้อยละ

-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
97

97

97

90

90

90

90

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

697.7600

404.8182

404.8182

404.8182

404.8182

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

697.7600
697.7600
-

404.8182
404.8182
-

404.8182
404.8182
-

404.8182
404.8182
-

404.8182
404.8182
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

693

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะสูช่ ุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

404,818,200 บาท
404,818,200
404,818,200
381,325,000
23,493,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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391,257,900 บาท
8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center
and Cloud service: GDCC)
8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เพือ่ ให้มรี ะบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สําหรับหน่วยงานภาครัฐที่มมี าตรฐานและปลอดภัย
- เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการ
เปลีย่ นแปลงเข้าสู่รฐั บาลดิจทิ ลั (Government Transformation)
- เพือ่ เพิม่ ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้ถงึ มาตรฐานสากลคือ 99.9%
- เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐานและเป็ นระบบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
Big data ของภาครัฐ
- เพือ่ ประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดนนทบุรี
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
3,954,577,900 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,954,577,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and
Cloud service: GDCC)

งบดําเนิ นงาน
391.2579
391.2579

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
391.2579
391.2579

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
VM
เชิงปริมาณ : หน่วยประมวลผลรวมที่สามารถให้บริการ
8,000
12,000
20,000
ได้จาํ นวนอย่างน้อย 32,000 vCPU / 8,000 VM (4
vCPU = 1 VM)
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานภาครัฐที่มาใช้งานบริการ
70
77
83
Cloud ภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : ช่วงเวลาที่เครื่องทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Uptime) โดยไม่หยุดทํางานเกินกว่า 1.26
นาทีต่อวัน (99.9%)
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
99

ร้อยละ

-

100

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

391.2579
391.2579
391.2579
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
99

99

-

100

100

-

1,570.4200
1,570.4200
1,570.4200
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1,992.9000
1,992.9000
1,992.9000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data
Center and Cloud service: GDCC)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

391,257,900 บาท
391,257,900 บาท
391,257,900 บาท
391,257,900 บาท
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กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
970,197,700 บาท
-

ปี 2563
1,594,364,800 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิตเิ พือ่ การพัฒนาประเทศ
2. พันธกิจ
1. จัดทําสํามะโน สํารวจด้วยตัวอย่าง หรืออํานวยการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อมของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ และให้คาํ ปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับองค์ความรูว้ ชิ าการ
ด้านสถิตแิ ก่ผูใ้ ช้บริการทุกภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิตแิ ละสารสนเทศให้เป็ นระบบ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการเชือ่ มโยงสถิตแิ ละข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอืน่ ๆ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิตขิ องประเทศให้มคี วามเป็ นมืออาชีพ
6. สร้างความตระหนักรูแ้ ก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสําคัญของการให้ขอ้ มูล
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีฐานข้อมูลสถิตทิ ส่ี าํ คัญจําเป็ น
มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วดั : จํานวนระบบฐานข้อมูลสถิตทิ ส่ี าํ คัญจําเป็ น
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีกระบวนการผลิตทางสถิตทิ ม่ี ี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการด้านสถิติ
ทีห่ ลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน
- ตัวชี้วดั : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านสถิตขิ องประเทศมีความรู ้
- ตัวชี้วดั : จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมด้านสถิตแิ ละ
สารสนเทศ
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีการนําข้อมูลสถิตแิ ละ
- ตัวชี้วดั : จํานวนการให้บริการข้อมูลแก่ทกุ ภาคส่วน

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ระบบ

1

ร้อยละ

86

คน

740

ครัง้

430,000
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท

รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน ภายในปี
พ.ศ. 2567

ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนการให้บริการข้อมูล
แก่ทุกภาคส่วน

ครัง้

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
970.1977
1,594.3648
1,060.2260
1,028.5915
967.0791
970.1977
1,594.3648
1,060.2260
1,028.5915
967.0791
-

425,000

430,000

435,000

440,000

445,000

ร้อยละ

85

86

86

87

87

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

970.1977
-

1,594.3648
-

1,060.2260
-

1,028.5915
-

967.0791
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

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

637,643,800 บาท
956,721,000 บาท
834,515,900 บาท
122,205,100 บาท

701

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
612.2325
132.0807
612.2325
25.4113
106.6694

ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของประเทศ

-

โครงการที่ 1 : โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

-

3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

-

104.6145
2.0549

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
96.0264
0.7445
753.2807
96.0264
0.7445
631.0756
96.0264
-

0.7445
-

รวม
1,594.3648
637.6438
834.5159

123.9139
20.1617

325.2993
22.2166

-

-

-

487.0000

487.0000

-

-

-

122.2051

122.2051

โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศภาครัฐ

-

-

-

-

113.3408

113.3408

โครงการที่ 2 : โครงการระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพือ่ การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างยัง่ ยืน
ในลุม่ นํา้ ทัว่ ประเทศ จํานวน 25 ลุม่ นํา้
(โครงการระยะที่ 1)

-

-

-

-

8.8643

8.8643
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
637,643,800 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
630.4691

ปี 2563
637.6438

630.4691
606.7808
23.6883
-

637.6438
612.2325
25.4113
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
662.1331
687.6020
714.0896
662.1331
636.7218
25.4113
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

687.6020
662.1907
25.4113
-

714.0896
688.6783
25.4113
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

637,643,800 บาท
612,232,500
315,627,000
309,002,800
6,624,200
296,605,500
25,411,300
25,411,300
13,008,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,110,000 บาท
11,293,300 บาท
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834,515,900 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
325,299,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ จัดทําโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร สําหรับใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทําข้อมูลสถิติท่มี คี ุณภาพได้มาตรฐานสถิติและเป็ นปัจจุบนั เพือ่ สนองความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สาํ นักงานสถิติแห่งชาติเป็ นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจงั หวัดเป็ นศูนย์ขอ้ มูลในจังหวัด
เพือ่ ให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัว่ ถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู ้ ความชํานาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกทัง้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทัง้ ส่งเสริม
และพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ และสอดคล ้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์จากประเทศที่มคี วามก้าวหน้าในการดําเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่กบั ประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทภารกิจ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
104.6145
62.4740
2.1188
40.0217

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทําข้อมูลสถิติดว้ ยวิธสี าํ รวจ
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. อํานวยการ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
96.0264
0.7445
123.9139
6.4586
0.7445
123.9139
89.5678
-

รวม
325.2993
193.5910
2.1188
129.5895

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติดา้ นเศรษฐกิจและสังคม
20
18
15
16
18
( 12 )
เรื่อง
1
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนผลการศึกษาการบูรณาการข้อมูล
จากแหล่งอื่นเพือ่ ผลิตข้อมูลสถิติ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูล

ร้อยละ

เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสํารวจที่สามารถเผยแพร่
ได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน
ภายในวงเงินที่ได้รบั

ร้อยละ

ร้อยละ

85
(-)
90
( 80 )
96
( 58.54 )

86

87

87

87

92

92

94

94

96

96

96

96
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
283.6952
325.2993
283.6952
325.2993
104.8022
29.1901
0.7596
148.9433
-

104.6145
96.0264
0.7445
123.9139
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
230.7729
230.7729

230.7729
230.7729

230.7729
230.7729

104.6145
0.7445
125.4139
-

104.6145
0.7445
125.4139
-

104.6145
0.7445
125.4139
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธกี าร
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าอาคารสถานที่
(12) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ
(13) ค่านํา้ เย็นระบบปรับอากาศ
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

325,299,300 บาท
104,614,500
92,243,600
1,220,600
68,600
1,296,000
26,560,900
1,292,200
19,991,300
19,871,600
806,700
828,400
914,000
2,088,000
38,900
8,107,200
5,797,600
1,140,000
23,900
58,500
2,043,400
95,800
12,370,900
5,647,400
83,200
2,169,300
1,955,600
2,515,400

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
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 1,646 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผูใ้ ช้และการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิตแิ ห่งเอเซียและแปซิฟิค (SIAP)
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิตริ ะหว่างประเทศ (ISI)
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจขอ้ มูลสถิตโิ ครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจขอ้ มูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประเมินความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
5) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

96,026,400
96,026,400
93,169,400
6,177,600

บาท
บาท
บาท
บาท

3,601,600 บาท

2,576,000 บาท
86,991,800 บาท
24,787,600 บาท

34,540,000 บาท

27,664,200 บาท
2,857,000 บาท
2,857,000 บาท

2,857,000
744,500
744,500
713,000
31,500
123,913,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

61,233,300 บาท
32,250,600 บาท
3,676,400
1,980,600
24,073,000
700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
22,216,600 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ กําหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทําสถิติ
- เพือ่ ให้ประเทศมีขอ้ มูลที่เป็ นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
และเป็ นปัจจุบนั
- เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
2.0549
1.2985
0.7564

รวมทัง้ สิ้น
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20.1617
18.0017
2.1600

รวม
22.2166
19.3002
2.9164

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดาํ เนินการตาม
80
90
100
แผนงานที่กาํ หนดตามแผนแม่บทระบบสถิติ
( 57.04 )
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์ขอ้ มูลกลางระดับจังหวัด
ที่ได้รบั การจัดตัง้

ศูนย์

-

46

61

76

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2559 – 2564)

ร้อยละ

70
( 42.35 )

80

90

100

เชิงเวลา : ดําเนินการได้แล ้วเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนด

เดือน

12

12

12

12

เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดําเนินงานภายในวงเงินที่ได้รบั

ร้อยละ

12
(9)
96
( 63.17 )

96

96

96

96

76
-
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
22.2676
22.2166
22.2676
2.0699
20.1977
-

22.2166
2.0549
20.1617
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
22.2166

22.2166

22.2166

22.2166
2.0549
20.1617
-

22.2166
2.0549
20.1617
-

22.2166
2.0549
20.1617
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

22,216,600 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
2. งบรายจ่ายอืน่

2,054,900
2,054,900
137,000
955,800
244,200
95,000
56,200
366,700
200,000
20,161,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอ้ มูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

17,161,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอ้ มูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา

840,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการขอ้ มูลสถิติ
ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน

2,160,000 บาท
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8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
487,000,000 บาท
8.2.3.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริงในวันสํามะโน
โดยไม่คาํ นึงว่าบุคคลนัน้ จะมีช่อื ในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทัง้ จํานวนและลักษณะต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัย
ของประชากร เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลประชากรตามที่อยู่จริงในระดับพื้นที่ย่อยในการนําไปใช้กาํ หนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ถกู ต้องตรงตามพื้นที่จริง
- เพือ่ ใช้ขอ้ มูลโครงสร้างประชากรเป็ นฐานข้อมูลในการจัดทําการคาดประมาณประชากร (Population Projection)
- เพือ่ วัดการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี
8.2.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.2.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.2.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
603,571,800 บาท
- เงินงบประมาณ
603,571,800 บาท
8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
487.0000
487.0000

รวม
487.0000
487.0000

8.2.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
100
100
100
สํามะโนประชากรและเคหะตามแผนที่กาํ หนด
( 30 )
เชิงคุณภาพ : การดําเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

ร้อยละ

90
(-)

90

90

-

-

เชิงเวลา : ดําเนินการได้แล ้วเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนด

เดือน

12

12

-

-

เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดําเนินงานภายในวงเงินที่ได้รบั

ร้อยละ

12
(9)
96
( 58.51 )

96

96

-

-
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รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
59.6718
487.0000

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

59.6718
59.6718
-

487.0000
487.0000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
56.9000

-

-

56.9000
56.9000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

487,000,000 บาท
487,000,000 บาท
487,000,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
122,205,100 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
113,340,800 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาสถาปัตยกรรมการบริหารข้อมูลสถิติ เป็ นศูนย์กลางข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ของประเทศที่บริหารจัดการ
ในลักษณะของการใช้ขอ้ มูลในการขับเคลือ่ น (Data Driven) ที่มกี ารเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0
- เพือ่ พัฒนาระบบการจัดทํา Data Catalog ข้อมูลสถิติ ที่มกี ารบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถกู ต้อง มีคุณภาพ เป็ นมาตรฐานสากล และสามารถสืบค้นข้อมูลคําอธิบายข้อมูล (Meta data)
เพือ่ การใช้ขอ้ มูลในการประมวลผลสถิติได้
- เพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ และนําเสนอสารสนเทศสําหรับการบริหารงานและการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาประเทศ
- เพือ่ พัฒนาความรู ้ และทักษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Scientists) ให้กบั บุคลากร
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
289,340,800 บาท
- เงินงบประมาณ
289,340,800 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
113.3408
113.3408

รวม
113.3408
113.3408

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : มีระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการข้อมูล
1
1
1
ขนาดใหญ่ (Big Data Platform)
เชิงปริมาณ : มีระบบเครื่องมือตามโครงการ
(Software Tool)
เชิงปริมาณ : มีระบบ National Statistical Data
Catalog

ระบบ

-

1

1

1

-

ระบบ

-

1

1

1

-
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่นาํ เสนอและเผยแพร่ได้
ตามโครงสร้างตัวชี้วดั SDGs ทัง้ 17 Goals
และสถิติทางการ 21 สาขา ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
90

100

-

เชิงเวลา : ดําเนินการได้แล ้วเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนด

เดือน

-

12

12

12

-

เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดําเนินงานภายในวงเงินที่ได้รบั

ร้อยละ

-

96

96

96

-

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

113.3408

88.0000

88.0000

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

113.3408
113.3408
-

88.0000
88.0000
-

88.0000
88.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบูรณาการขอ้ มูลสถิตแิ ละสารสนเทศภาครัฐ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

113,340,800 บาท
113,340,800 บาท
113,340,800 บาท
113,340,800 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
8,864,300 บาท
้
้
8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ในลุม่ นํา้ ต่าง ๆ
ทัง้ พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
- เพือ่ การเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มอี ยู่แล ้วระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดาํ เนินการจัดเก็บใหม่เพิม่ เติมในระดับพื้นที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มอี ยู่เดิมของหน่วยงานต่าง ๆ
- เพือ่ สร้างดัชนีช้ วี ดั เชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
8,864,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8,864,300 บาท
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างยัง่ ยืนในลุม่ นํา้ ทัว่ ประเทศ
จํานวน 25 ลุม่ นํา้ (โครงการระยะที่ 1)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
8.8643
8.8643

รวม
8.8643
8.8643

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
100
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และ
นําเสนอดัชนีช้ วี ดั เชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่าง ๆ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร

ร้อยละ

-

85

-

-

-
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รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
8.8643

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

-

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

8.8643
8.8643
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าอย่างยัง่ ยืนในลุม่ นํ้ า
ทัว่ ประเทศ จํานวน 25 ลุม่ นํ้ า (โครงการระยะที่ 1)

8,864,300 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่

8,864,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการระบบการจัดเก็บขอ้ มูลโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับพื้นทีเ่ พือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างยัง่ ยืนในลุม่ นํา้ ทัว่ ประเทศ
จํานวน 25 ลุม่ นํา้ (โครงการระยะที่ 1)

8,864,300 บาท
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กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
411,223,000 บาท
21,926,400 บาท

ปี 2563
474,518,400 บาท
24,240,300 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอนาคตด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. พันธกิจ
ช่วยให้คนไทยทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Go Online) เพือ่ โอกาสและชีวติ ทีด่ กี ว่า
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีมาตรฐาน
ด้าน e-Transactions และ e-Commerce
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล เพือ่ พัฒนากลไก
ของรัฐให้งา่ ยต่อการทําธุรกิจ เพิม่ ความสะดวก
และรวดเร็ว ซึง่ จะสนับสนุนการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มคี วามน่าเชื่อถือ เป็ นทีย่ อมรับ
และเพิม่ ขีดความสามารถในการทําธุรกิจของ
ผ้ประกอบการ
- ตัวชี้วดั : จํานวนโครงสร้างข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกระบวนการออกใบอนุ ญาต/หลักฐานสําคัญ
ภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ใบอนุญาต

20
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ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ชุมชน

10

ระบบ

1

หน่วยงาน

130

(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลักดันอีคอมเมิรซ์ เป็ นวาระแห่งชาติ
เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทํางานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ ตอบโจทย์การขับเคลือ่ นประเทศ
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมยกระดับศักยภาพ SMEs
และสร้าง Workforces เพือ่ สร้างความเข็มแข็ง
ให้ผูป้ ระกอบการ และสร้างชาติดว้ ย Local Platform
เพือ่ ให้ประเทศมีฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการ/สินค้า
(e-Directory)
- ตัวชี้วดั : จํานวนชุมชนต้นแบบ e-Commerce
ทีส่ ามารถทําการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการดูแลและป้ องกัน e-Commerce
Fraud เพือ่ สร้างความเชื่อมันทั
่ ง้ เชิงรุกและเชิงรับ
(เชิงรุก: Social Listening, เชิงรับ: รับเรื่องร้องเรียน
และส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง)
- ตัวชี้วดั : จํานวนระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ฟังเสียงผูใ้ ช้บริการ
และผูบ้ ริโภคออนไลน์ (Social Listening)
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐได้รบั การตรวจสอบ
ระบบความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ ซึง่ ช่วยทําให้
บริการของรัฐมีความน่าเชื่อถือ และสนับสนุน
ให้มกี ารดําเนินการตามข้อกําหนด/แนวนโยบาย/
แนวปฏิบตั ิ ความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ตัวชี้วดั : จํานวนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั บริการระบบป้ องกัน/
เฝ้ าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

723

ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ฉบับ

5

(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีกลไกการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจทิ ลั (Digital ID) เพือ่ สร้างความน่าเชื่อถือ
ของการทําอีคอมเมิรซ์ เพราะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Signature) เป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมาย
และมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ตัวชี้วดั : จํานวนร่างกฎหมายลูก/มาตรฐาน/คู่มอื /
แนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สร้างความเชื่อมันในการให้
่
บริการ
เกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. มี e-Commerce Park เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
(Startup, Workforces & e-Directory for SMEs)

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
433.1494
498.7587
499.7390
503.8825
508.1480
411.2230
474.5184
478.5414
482.6849
486.9504
21.9264
24.2403
21.1976
21.1976
21.1976
21.9264
24.2403
21.1976
21.1976
21.1976

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ออนไลน์ให้ลงทะเบียนเพือ่ ตรวจสอบตัวตน
และนําไปสู่การจัด Rating

ราย

250

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนต้น
แบบ e-Commerce ที่สามารถทําการวางขาย
สินค้าบนตลาดออนไลน์
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : พัฒนาคลังข้อมูล
เพือ่ วิเคราะห์และกําหนดนโยบายในการต่อยอด
อีคอมเมิรช์

ชุมชน

-

10

10

10

10

รายงาน

1

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนคู่มอื การดําเนินงาน
ในลักษณะ Project Management Office (PMO)

ฉบับ

-

1

1

1

1

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สามารถดําเนินการได้
ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

12

- ตัวชี้วดั เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

52.7946
-

73.4307
-

73.4307
-

73.4307
-

73.4307
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เพิม่ ความเชื่อมัน่ ในการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์และอีคอมเมิรซ์ (Sector-based
CERT for e-Transactions and e-Commerce)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนระบบวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ฟังเสียง
ผูใ้ ช้บริการและผูบ้ ริโภคออนไลน์ (Social Listening)

ระบบ

-

1

1

1

1

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนกรอบการทํางาน
เชิงรุกสําหรับการวางแผนด้านการคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริการออนไลน์

ฉบับ

-

1

1

1

1

- ตัวชี้วดั เชิงเวลา : : สามารถดําเนินการได้
ภายในปี งบประมาณ
- ตัวชี้วดั เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
เงินงบประมาณ

เดือน

-

12

12

12

12

ร้อยละ

-

100

100

100

100

23.2678

23.2678

23.2678

23.2678

ล้านบาท

-
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เงินนอกงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
3. สนับสนุ น Digital Trade Network Platform
สําหรับ e-Trade Document ที่จาํ เป็ น เพือ่ อํานวย
ความสะดวกให้กบั ทุกภาคส่วนในระบบ Ecosystem

ล้านบาท
หน่ วยนับ

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

เรื่อง

3

-

-

-

-

ใบอนุญาต

-

20

20

20

20

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ

ร้อยละ

80

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนบริการพื้นฐาน
ที่สาํ คัญสําหรับระบบการให้บริการประชาชน
และกระบวนการอนุมตั ิอนุญาตของทางราชการ
ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐได้
อย่างต่อเนื่อง

บริการ

-

4

4

4

4

- ตัวชี้วดั เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้
ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

12

- ตัวชี้วดั เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. องค์กรเปลี่ยนผ่านไปสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั บุคลากร
มีศกั ยภาพและรองรับโมเดิรน์ เทคโนโลยี
พร้อมสนับสนุ นหน่ วยงานอืน่ ในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสูด่ ิจทิ ลั (Digital Transformation)

ล้านบาท
ล้านบาท

33.8984
-

92.4915
-

92.4915
-

92.4915
-

92.4915
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่ได้รบั บริการ หน่วยงาน
ระบบป้ องกัน/เฝ้ าระวังภัยคุกคาม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

240

130

130

130

130

75

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวน (ร่าง) กฎหมาย/
หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อ
การอํานวยความสะดวกทางการค้าเพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบอนุญาต/หลักฐาน
สําคัญภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือน
และดําเนินการ เพือ่ ระงับ/ป้ องกันการโจมตี
ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มกี ารเฝ้ าระวัง
โดย ThaiCERT ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากได้รบั
ผลการวิเคราะห์

ร้อยละ
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนแนวปฏิบตั ิ
ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

หน่ วยนับ
ฉบับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1
1
1
1

- ตัวชี้วดั เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้
ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

12

- ตัวชี้วดั เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. กฎหมายลําดับรอง/แนวปฏิบตั ิ ที่สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่ เพือ่ ใช้เป็ น
แนวปฏิบตั ิท่มี ีความชัดเจน รองรับการนํ าเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยมาปรับใช้กบั การส่งเสริมและสนับสนุ น
e-Commerce และ e-Transactions ให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ล้านบาท
ล้านบาท

263.2899
-

190.8383
-

194.8613
-

199.0048
-

203.2703
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนกําลังคนด้านดิจทิ ลั /
ประชาชนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเกิด
ประโยชน์

ราย

680

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนร่างกฎหมายลูก/
มาตรฐาน/คู่มอื /แนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สร้างความเชื่อมัน่
ในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature

ฉบับ

-

5

5

5

5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ในการรับรูร้ ่างกฎหมายลูก/
มาตรฐาน/คู่มอื /แนวปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวกับ Digital ID
และ e-Signature

ร้อยละ

80

80

80

80

-

- ตัวชี้วดั เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้
ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

12

- ตัวชี้วดั เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

61.2401
21.9264
21.9264

94.4901
24.2403
24.2403

94.4901
21.1976
21.1976

94.4901
21.1976
21.1976

94.4901
21.1976
21.1976

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

134,100,500 บาท
340,417,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

94,490,100 บาท
245,927,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

จํานวน
รายการ
แผนงานพื้นฐาน
1
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
1
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทัง้ สิ้น
1
ผลผลิต / โครงการ

ปี 2563
25.2253
25.2253
25.2253

ปี งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
25.2253
25.2253
25.2253

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2566- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 25,225,300 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

งบบุคลากร
-

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
474.5184
134.1005
94.4901
-

รวม
474.5184
134.1005
94.4901

-

-

94.4901

-

94.4901

-

-

245.9278

-

245.9278

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างยัง่ ยืน

-

-

-

73.4307

-

73.4307

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ
ความเชื่อมันเพื
่ อ่ แก้ปญั หาฉ้อโกง
ที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(Stop e-Commerce Fraud)

-

-

-

23.2678

-

23.2678

โครงการที่ 3 : โครงการผลักดันเพือ่
เปลีย่ นผ่านสู่รฐั บาลดิจทิ ลั ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-

-

-

56.7378

-

56.7378

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐานและ
มาตรการที่เชื่อถือได้เพือ่ เร่ง
กระบวนการอนุมตั ิแบบดิจทิ ลั

-

-

-

92.4915

-

92.4915
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
134,100,500 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
130.1293

ปี 2563
134.1005

130.1293
130.1293
-

134.1005
134.1005
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
138.1235
142.2670
146.5325
138.1235
138.1235
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตง้ั งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

142.2670
142.2670
-

146.5325
146.5325
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

134,100,500 บาท
134,100,500 บาท
134,100,500 บาท
134,100,500 บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
วัตถุประสงค์ :
- กํากับDigital ID ให้น่าเชื่อถือรองรับการใช้งานทุกเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากลและทํางานร่วมกันได้ใน
Sector ต่างๆ
- e-Signature ที่ใช้ในe-Commerce หรือ e-Transaction มีการดูแลที่น่าเชื่อถือไม่มกี ารปลอมแปลง
- ส่งเสริมให้มสี นามทดสอบ(Sandbox) เพือ่ ให้มกี ารนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้งานในการทํา
Digital ID และ e-Signature
- ป้ องกันการกีดกันทางการค้าโดยเพิม่ ความเข้มแข็งผ่านมาตรฐานที่ทาํ งานร่วมกับระบบสากลได้

94,490,100 บาท
94,490,100 บาท

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษา วิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทาง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
94.4901
94.4901
-

รวม
94.4901
94.4901

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
เชิงปริมาณ : จํานวนร่างกฎหมายลูก/มาตรฐาน/
5
5
5
5
คู่มอื /แนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สร้างความเชื่อมันใน
่
การให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature
ราย

680
( 680 )

-

-

-

-

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ในการรับรู ้ ร่างกฎหมายลูก/
มาตรฐาน/คู่มอื /แนวปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวกับ Digital ID และ
e-Signature

ร้อยละ

80
( 77.27 )

80

80

80

80

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั

ร้อยละ

12
(9)
100
( 59.41 )

100

100

100

100

เชิงปริมาณ : จํานวนกําลังคนด้านดิจทิ ลั /ประชาชน
มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเกิดประโยชน์
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
83.1665
118.7304
61.2401
61.2401
21.9264

94.4901
94.4901
24.2403

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
115.6877

115.6877

115.6877

94.4901
94.4901
21.1976

94.4901
94.4901
21.1976

94.4901
94.4901
21.1976

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุ นการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ
1 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเช่าสํานักงาน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

94,490,100 บาท
24,240,300 บาท
94,490,100 บาท
24,240,300 บาท
94,490,100 บาท
24,240,300 บาท
94,490,100 บาท
24,240,300 บาท
87,807,600 บาท
25,225,300 บาท
121,604,900
22,964,500
22,964,500
25,225,300
25,225,300
25,225,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
245,927,800 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์อย่างยัง่ ยืน
73,430,700 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
- ทําให้อคี อมเมิรซ์ เป็ นเครื่องมือแก้ปญั หาปากท้องของชาวบ้าน
- ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดแรงงาน (Workforce)
- ผลักดันให้ e-Commerce เป็ นวาระแห่งชาติ (National Agenda) โดยลดความเหลือ่ มลํา้ เพิม่ รายได้
และสร้างชาติอย่างยัง่ ยืน - ทําให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ที่ทาํ ภารกิจด้าน e-Commerce
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
73,430,700 บาท
- เงินงบประมาณ
73,430,700 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างยัง่ ยืน (Thailand e-Commerce

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
73.4307
73.4307
-

รวม
73.4307
73.4307
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8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : สนับสนุนผูป้ ระกอบการออนไลน์
250
ให้ลงทะเบียนเพือ่ ตรวจสอบตัวตน และนําไปสู่
( 250 )
การจัด Rating
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเ้ ข้าชมสือ่ ออนไลน์ท่ใี ช้
ในการสร้างความตระหนักในการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ให้เสริมสร้างรายได้และรูเ้ ท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์

จํานวนคลิก

100,000
( 100,000 )

-

-

-

-

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนต้นแบบ e-Commerce
ที่สามารถทําการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

ชุมชน

-

10

10

10

10

เชิงคุณภาพ : จํานวนคู่มอื การดําเนินงานในลักษณะ
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

ฉบับ

12
(9)
100
( 42.07 )

1
12

1
12

1
12

1
12

100

100

100

100

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั

เดือน

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

52.7946

73.4307

73.4307

73.4307

73.4307

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

52.7946
52.7946
-

73.4307
73.4307
-

73.4307
73.4307
-

73.4307
73.4307
-

73.4307
73.4307
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์อย่างยัง่ ยืน

73,430,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

73,430,700 บาท
73,430,700 บาท
73,430,700 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับความเชื่อมัน่ เพือ่ แก้ปญั หาฉ้อโกง
ที่สง่ ผลกระทบต่อพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ (Stop e-Commerce Fraud)

23,267,800 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
- ศึกษาข้อกฎหมายและเก็บข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ พัฒนาระบบสําหรับสนับสนุน
การวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผูบ้ ริโภคออนไลน์
- พัฒนาเครื่องมือและระบบสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ปญั ญาประดิษฐ์
และการออกแบบระบบที่สามารถเรียนรูไ้ ด้ตวั ตัวเองเพือ่ วิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผูบ้ ริโภค
ออนไลน์และรับรูถ้ งึ ความเคลือ่ นไหวของข้อร้องเรียน หรือปัญหาสําคัญของการซื้อขายสินค้า หรือบริการผ่าน
ทาง e-Commerce Platform
- ทําให้เกิดการปรับวิธใี นการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกรอบการทํางาน (Framework)
เชิงรุกสําหรับการวางแผนด้านการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- ยกระดับผูใ้ ห้บริการมีวธิ กี ารกํากับกันเอง (Self-regulation) ในการจัดการกับปัญหาที่ทาํ ให้เกิดความไม่เชื่อมัน่
ต่อผูบ้ ริโภคออนไลน์
- เพือ่ พัฒนาหลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ และยกระดับความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
23,267,800 บาท
- เงินงบประมาณ
23,267,800 บาท
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับความเชื่อมันเพื
่ อ่ แก้ปญั หาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Stop e-Commerce Fraud)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
23.2678
23.2678
-

รวม
23.2678
23.2678
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8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิค
1
1
1
1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ฟังเสียงผูใ้ ช้บริการ
และผูบ้ ริโภคออนไลน์ (Social Listening)
เชิงคุณภาพ : จํานวนกรอบการทํางานเชิงรุกสําหรับการ
วางแผนด้านการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการออนไลน์

ฉบับ

-

1

1

1

1

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั

เดือน

-

12
100

12
100

12
100

12
100

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

23.2678

23.2678

23.2678

23.2678

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

23.2678
23.2678
-

23.2678
23.2678
-

23.2678
23.2678
-

23.2678
23.2678
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับความเชื่อมัน่ เพือ่ แก้ปญั หาฉ้อโกงที่สง่ ผล
กระทบต่อพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ (Stop e-Commerce Fraud)

23,267,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

23,267,800 บาท
23,267,800 บาท
23,267,800 บาท
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8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลักดันเพือ่ เปลี่ยนผ่านสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั
ตามข้อกําหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์

56,737,800 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์ :
- ผลักดันมาตรการที่จาํ เป็ นตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันถือเป็ นข้อกําหนดขัน้ พื้นฐาน
ที่หน่วยงานของรัฐพึงปฏิบตั ิ เพือ่ เปลีย่ นผ่านการให้บริการไปเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบดิจทิ ลั
เต็มรูปแบบ ทัง้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การลดความเสีย่ งและยกระดับความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐว่า มีความมันคงปลอดภั
่
ยและให้ความสําคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
ที่ดาํ เนินการโดยรัฐ ด้วยการจัดทํา Cybersecurity Policy และ Privacy Policy ตามแนวทางที่กฎหมาย
กําหนด
- เพือ่ ยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มคี วามน่าเชื่อถือ ทัง้ ในด้านคนและการสร้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
กระบวนการทํางาน เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบ AI เพือ่ ใช้ในการติดตามและประเมินการ
ดําเนินการและวิเคราะห์การปฏิบตั ิการตามข้อกําหนดของรัฐเชิงรุก อันเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล ้อม
ที่มคี วามปลอดภัย (Secure Environment) และมีความน่าเชื่อถือ เพือ่ ให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมัน่
(Trust) ต่อระบบการให้บริการของรัฐ รวมทัง้ การผลักดันมาตรการในการสร้าง Incentives เพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด (Law Compliance)
8.3.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
56,737,800 บาท
- เงินงบประมาณ
56,737,800 บาท
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ผลักดันเพือ่ เปลีย่ นผ่านสู่รฐั บาลดิจทิ ลั ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transformation)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
56.7378
56.7378
-

รวม
56.7378
56.7378
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8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานภาครัฐ
240
240
130
130
130
ที่มกี ารวัดระดับความพร้อมด้วยดัชนีช้ วี ดั
( 240 )
ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือน
และดําเนินการ เพือ่ ระงับ/ป้ องกันการโจมตี
ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มกี ารเฝ้ าระวัง
โดย ThaiCERT ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากได้รบั
ผลการวิเคราะห์

ร้อยละ

75
( 75 )

-

-

-

-

เชิงคุณภาพ : จํานวนแนวปฏิบตั ิดา้ นความมันคง
่
ปลอดภัยสารสนเทศสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับ

-

1

1

1

1

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รบั

ร้อยละ

12
(9)
100
( 54.37 )

100

100

100

100

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

133.1606

56.7378

56.7378

56.7378

56.7378

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

133.1606
133.1606
-

56.7378
56.7378
-

56.7378
56.7378
-

56.7378
56.7378
-

56.7378
56.7378
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการผลักดันเพือ่ เปลีย่ นผ่านสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์

56,737,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

56,737,800 บาท
56,737,800 บาท
56,737,800 บาท
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92,491,500 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้
เพือ่ เร่งกระบวนการอนุ มตั ิแบบดิจทิ ลั

8.3.4.1 วัตถุประสงค์ :
- สนับสนุนมาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้ (Standardization) สําหรับการเปลีย่ นผ่านบริการออกเอกสาร
สําคัญของรัฐผ่านระบบดิจทิ ลั
- พัฒนาสภาพแวดล ้อมที่เอื้อต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง (Secured Environment)
- จัดเตรียมการจัดทํา Innovation Sandbox สนับสนุนการทดลองการให้บริการทางดิจทิ ลั ใหม่ รวมถึงบริการ
ที่สร้างจากของเทคโนโลยีใหม่
- ทําให้มี Compliance รับรองระบบงาน (Accreditation/Certification) ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
่ านความมันคงปลอดภั
่
ยในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน
สําคัญ และเป็ นการสร้างความเชื่อมันด้
8.3.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.3.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
92,491,500 บาท
- เงินงบประมาณ
92,491,500 บาท
8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพือ่ เร่งกระบวนการอนุมตั ิ
แบบดิจทิ ลั (Speed-up e-Licensing)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
92.4915
92.4915
-

รวม
92.4915
92.4915
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8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
เชิงปริมาณ : จํานวน (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/
3
มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการอํานวย
(2)
ความสะดวกทางการค้าเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ใบอนุญาต

-

20

20

20

20

เชิงคุณภาพ : จํานวนบริการพื้นฐานที่สาํ คัญสําหรับระบบ
การให้บริการประชาชนและกระบวนการอนุมตั ิอนุญาต
ของทางราชการ ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างต่อเนื่อง

บริการ

-

4

4

4

4

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั

ร้อยละ

12
(9)
100
( 61.12 )

100

100

100

100

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการออกใบอนุญาต/หลักฐานสําคัญ
ภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

33.8984

92.4915

92.4915

92.4915

92.4915

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

33.8984
33.8984
-

92.4915
92.4915
-

92.4915
92.4915
-

92.4915
92.4915
-

92.4915
92.4915
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพือ่ เร่ง
กระบวนการอนุ มตั ิแบบดิจทิ ลั

92,491,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

92,491,500 บาท
92,491,500 บาท
92,491,500 บาท
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กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
1,201,206,200 บาท
30,000,000 บาท

ปี 2563
1,271,650,300 บาท
30,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ าํ มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนําไทยสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. พันธกิจ
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั วิจยั นโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์
และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ในอนาคต
2. ส่งเสริม สนับสนุ นการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจทิ ลั
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน
สังคมและท้องถิน่
4. ส่งเสริม สนับสนุ น และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิ ลั ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับ
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจทิ ลั
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
หน่ วยนับ
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริม สนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ตัวชี้วดั : เกิดนโยบายทีผ่ ลักดันไปสู่การปฏิบตั ิ
เรื่อง
พื้นที่
- ตัวชี้วดั : เกิดความร่วมมือกับบุคคลอื่นในการ
พัฒนา/แก้ไขปัญหาเชิงพื้นทีด่ า้ นเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมดิจทิ ลั (จังหวัดขอนแก่น พื้นทีภ่ าคใต้
พื้นทีต่ ะเข็บชายแดนภาคอีสาน และจังหวัดชลบุร)ี
- ตัวชี้วดั : เกิดการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคม
ท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั : เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั : กําลังคนหรือบุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

3
4

ราย

1,000

ล้านบาท

300

ราย

20,000
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ส่งเสริม สนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
และนวัตกรรมดิจทิ ลั ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1,231.2062
1,301.6503
2,498.0085
2,550.9602
1,695.6955
1,201.2062
1,271.6503
2,468.0085
2,520.9602
1,665.6955
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : เกิดการลงทุนของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมดิจทิ ลั

ราย

-

25

25

25

25

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ภาคเศรษฐกิจ สังคม
และประชาชน เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั

ราย

300

600

600

600

600

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนา
กําลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจทิ ลั

คน

500

1,000

1,000

1,000

1,000

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : การสํารวจและศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรมเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของ
ประเทศ

รายงาน

2

3

3

3

3

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

1,201.2062
30.0000
30.0000

1,271.6503
30.0000
30.0000

2,468.0085
30.0000
30.0000

2,520.9602
30.0000
30.0000

1,665.6955
30.0000
30.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ

150,449,900 บาท
483,826,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

72,904,600 บาท
410,922,200 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

637,373,600 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

15,159,600
202,386,800
52,133,600
348,691,600
19,002,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
1.4448
1.4448
1.4448
1.4448
-

จํานวน
รายการ
1
1

ปี 2563
1.4448
1.4448

แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
นานาชาติ (World Expo 2020)

1
1

274.8482
274.8482

63.0474
63.0474

แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอที
เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต
รวมทัง้ สิ้น

4
4

206.4071
206.4071

491.4281
491.4281

6

482.7001

555.9203

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั

-

-

-

523.1008
523.1008

-

-

524.5456

-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 1,444,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 274,848,200 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 206,407,100 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

งบบุคลากร
-

ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
1,271.6503
150.4499
72.9046
-

รวม
1,271.6503
150.4499
72.9046

-

-

72.9046

-

72.9046

-

-

410.9222

-

410.9222

โครงการที่ 1 : โครงการจัดแสดง
นิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)

-

-

-

285.9222

-

285.9222

โครงการที่ 2 : โครงการงานมหกรรม
Digital Thailand Big Bang

-

-

-

125.0000

-

125.0000

-

-

15.1596

-

15.1596

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

-

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ เกษตร
สมัยใหม่

-

-

-

7.7596

-

7.7596

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับ
อุตสาหกรรม (Digital Standard)

-

-

-

7.4000

-

7.4000

-

-

-

202.3868
17.6835

-

202.3868
17.6835

โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความ
เข ้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

-

-

-

54.7628

-

54.7628

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับ
มาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
ของภาค

-

-

-

64.9951

-

64.9951

โครงการที่ 4 : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

-

-

-

29.5504

-

29.5504

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ วธรรมชาติ

-
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเมือง
ศู นย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ สถาบัน
ไอโอทีเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
แห่งอนาคต
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Smart EEC)
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศู นย์
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั เพือ่ อุตสาหกรรมอนาคต
(Digital University)
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้
โครงการที่ 1 : โครงการแพลตฟอร์มเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาการคอมพิวเตอร์
ระดับประเทศ

งบบุคลากร

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
16.2738
-

-

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

-

19.1212

-

19.1212

-

-

52.1336

-

52.1336

-

-

52.1336

-

52.1336

-

-

348.6916

-

348.6916

-

-

-

206.4071

-

206.4071

-

-

-

49.8000

-

49.8000

-

-

-

92.4845

-

92.4845

-

-

19.0020

-

19.0020

-

-

19.0020

-

19.0020

-

-

-

รวม
16.2738
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
150,449,900 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562
104.8888

ปี 2563
150.4499

104.8888
104.8888
-

150.4499
150.4499
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
156.4679
162.7266
169.2357
156.4679
156.4679
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

162.7266
162.7266
-

169.2357
169.2357
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

150,449,900 บาท
150,449,900 บาท
150,449,900 บาท
150,449,900 บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
72,904,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สง่ เสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
72,904,600 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประเทศไทย มีขอ้ มูล องค์ความรู ้ ด้านดิจทิ ลั ที่ทนั สมัย สําหรับประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และดําเนินการขับเคลือ่ นการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้ าหมาย ตามที่กาํ หนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
72.9046
72.9046
-

รวม
72.9046
72.9046

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายงาน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสํารวจและศึกษาข้อมูล
3
3
3
3
3
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
(3)
รายงาน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย กฎระเบียบ
5
ข้อบังคับ
(5)
ครัง้
เชิงปริมาณ : การจัดประชุมผูน้ าํ ระดับประเทศจาก
1
นานาชาติ
(1)
ล้านบาท
75.9046
82.9046
82.9046
82.9046
81.4598
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
75.9046
72.9046
72.9046
72.9046
71.4598
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
75.9046
72.9046
72.9046
72.9046
71.4598
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
- เงินรายได้
ล ้านบาท
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สง่ เสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

72,904,600 บาท
10,000,000 บาท
72,904,600 บาท
10,000,000 บาท
72,904,600 บาท
10,000,000 บาท
72,904,600 บาท
10,000,000 บาท
1,444,800 บาท
7,224,000
1,444,800
1,444,800
1,444,800
1,444,800
1,444,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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410,922,200 บาท
8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
285,922,200 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดแสดงนิ ทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทัง้ ประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆที่เข้าร่วม
จัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เกิดจาก Connection Minds และ Creating The Future
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั รวมทัง้ จะเป็ นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และความพร้อมของ
ประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็ นประเทศ 4.0 (Thailand 4.0) อีกด้วย
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
948,776,500 บาท
- เงินงบประมาณ
939,115,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
9,661,100 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
285.9222
285.9222
-

รวม
285.9222
285.9222

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
60
90
100
เชิงปริมาณ : ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนิน
( 60 )
โครงการ
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

566.0518

285.9222

87.1414

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

566.0518
566.0518
-

285.9222
285.9222
-

87.1414
87.1414
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดแสดงนิ ทรรศการนานาชาติ
(World Expo 2020)

285,922,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
2) ก่อสร้างพื้นทีแ่ สดงผลงานนวัตกรรม
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

285,922,200
285,922,200
11,074,000
274,848,200
887,895,600
550,000,000
274,848,200
63,047,400

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang
125,000,000 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรจากทัว่ โลก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั และสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั นักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนสร้างให้เกิดความเชื่อมโยง ความร่วมมือในการพัฒนากําลังคน เพือ่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์/บริการดิจทิ ลั และเพือ่ เปิ ดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความรูด้ า้ นดิจทิ ลั สู่ทวั ่ ทุกภูมภิ าค
ของประเทศ
8.3.2.2 สถานที่ดาํ เนินการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
735,000,000 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
625,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
110,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. งานมหกรรม Digital Thailand Big Bang

งบดําเนินงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
125.0000
125.0000
-

รวม
125.0000
125.0000

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
400,000
400,000
400,000
400,000
เชิงปริมาณ : มีผเู ้ ขา้ ร่วมชม Digital Thailand
ราย
100,000
เชิงปริมาณ : ผูร้ บั รูแ้ ละตระหนักเท่าทันเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
( 100,000 )
ราย
300,000
เชิงปริมาณ : ผูเ้ ขา้ ร่วมงานด้านดิจทิ ลั เทคโนโลยี
( 300,000 )
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รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
293.1671
145.0000

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

263.1671
263.1671
30.0000
30.0000

125.0000
125.0000
20.0000
20.0000

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
145.0000

145.0000

145.0000

125.0000
125.0000
20.0000
20.0000

125.0000
125.0000
20.0000
20.0000

125.0000
125.0000
20.0000
20.0000

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ

125,000,000 บาท
20,000,000 บาท
125,000,000 บาท
20,000,000 บาท
125,000,000 บาท
20,000,000 บาท
125,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั เพื่อเกษตรสมัยใหม่
8.4.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ในกระบวนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย
โดยเฉพาะในกลุม่ เกษตรกรพืชสวน/พืชไร่ เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
8.4.1.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

15,159,600 บาท
7,759,600 บาท

23,278,800 บาท
23,278,800 บาท

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

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ เกษตรสมัยใหม่

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
7.7596
7.7596
-

รวม
7.7596
7.7596

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
400
400
400
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อย (พืชสวน/พืชไร่)
เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

7.7596

7.7596

7.7596

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

7.7596
7.7596
-

7.7596
7.7596
-

7.7596
7.7596
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ เกษตร
สมัยใหม่

7,759,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

7,759,600 บาท
7,759,600 บาท
7,759,600 บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจทิ ลั
8.4.2.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนา กระตุน้ และสร้างความตระหนักให้เกิดบริการด้านการรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ดิจทิ ลั ด้าน Software ในประเทศ และเป็ นการสร้างความมัน่ ใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดิจทิ ลั
ด้าน Software สัญชาติไทย

7,400,000 บาท

8.4.2.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
22,500,000 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
22,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
7.4000
7.4000
-

รวม
7.4000
7.4000

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
มาตรฐาน
1
1
1
เชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ราย
20
20
20
เชิงปริมาณ : มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบริการดิจทิ ลั ด้าน Software
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
7.4000
7.4000
7.4000
7.4000
7.4000
7.4000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
7.4000
7.4000
7.4000
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนา มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจทิ ลั
เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard)

7,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

7,400,000 บาท
7,400,000 บาท
7,400,000 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
8.5.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเทีย่ วธรรมชาติ
8.5.1.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
35,367,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
35,367,000 บาท
- เงินงบประมาณ

202,386,800 บาท
17,683,500 บาท

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

รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเทีย่ ว

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
17.6835
17.6835
-

รวม
17.6835
17.6835

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
100
100
เชิงปริมาณ : เกิดการแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเทีย่ ว
ในพื้นทีเ่ ป้ าหมายการพัฒนา
ล้านบาท
17.6835
17.6835
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

17.6835
17.6835
-

17.6835
17.6835
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

17,683,500 บาท
17,683,500 บาท
17,683,500 บาท
17,683,500 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
8.5.2.1 วัตถุประสงค์ :
- พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการ
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนให้มคี วามสมบูรณ์
- พัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

54,762,800 บาท

8.5.2.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
164,288,400 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
164,288,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
54.7628
54.7628
-

รวม
54.7628
54.7628

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
พื้นที่
เชิงปริมาณ : เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย
2
2
2
พื้นที่
2
2
2
เชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนาความมัน่ คง
้
ล้านบาท
54.7628
54.7628
54.7628
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
54.7628
54.7628
54.7628
ล้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
54.7628
54.7628
54.7628
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

54,762,800 บาท
54,762,800 บาท
54,762,800 บาท
54,762,800 บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
8.5.3.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
ของภาคให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยัง่ ยืน

64,995,100 บาท

8.5.3.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
194,985,300 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
194,985,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการยกระดับการท่องเทีย่ วด้วยดิจทิ ลั ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้
่

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
64.9951
64.9951
-

รวม
64.9951
64.9951

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
จังหวัด
เชิงปริมาณ : เกิดระบบแก้ไขปัญหาด้าน
1
1
1
การท่องเทีย่ วพื้นทีจ่ งั หวัดกระบี่
ราย
100
100
100
เชิงปริมาณ : เกิดระบบแก้ไขปัญหาธุรกิจดําเนิน
การท่องเทีย่ วทีม่ กี ารนําไปใช้ประโยชน์
จังหวัด
1
1
1
เชิงปริมาณ : เกิดการขยายผลการท่องเทีย่ ว
ความปลอดภัยพื้นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
ราย
5
5
5
เชิงปริมาณ : เกิดการส่งเสริมการลงทุนด้านบริการ
ในพื้นทีเ่ มืองอัจฉริยะเพือ่ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(startup)
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

64.9951
64.9951
64.9951
-

64.9951
64.9951
64.9951
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

64.9951
64.9951
64.9951
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

64,995,100 บาท
64,995,100 บาท
64,995,100 บาท
64,995,100 บาท
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29,550,400 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5.4.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบป้ องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้ นฟูความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
8.5.4.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.5.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
88,651,200 บาท
8.5.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
88,651,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
29.5504
29.5504
-

รวม
29.5504
29.5504

8.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
1
1
1
เชิงปริมาณ : เกิด city data platform
ด้านสิง่ แวดล้อม
พื้นที่
1
1
1
เชิงปริมาณ : เกิดการให้บริการด้านการเตือนภัย
ฉุกเฉิน
คน
1,000
1,000
1,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ล้านบาท
29.5504
29.5504
29.5504
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
29.5504
29.5504
29.5504
ล้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
29.5504
29.5504
29.5504
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

29,550,400 บาท
29,550,400 บาท
29,550,400 บาท
29,550,400 บาท
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8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
16,273,800 บาท
8.5.5.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ
8.5.5.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.5.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
48,821,400 บาท
8.5.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
48,821,400 บาท
8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
16.2738
16.2738
-

รวม
16.2738
16.2738

8.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
50
50
50
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรทีป่ ระยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีรายได้เพิม่ ขึ้นและสามารถ
ลดรายจ่ายได้
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

16.2738

16.2738

16.2738

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

16.2738
16.2738
-

16.2738
16.2738
-

16.2738
16.2738
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

16,273,800 บาท
16,273,800 บาท
16,273,800 บาท
16,273,800 บาท
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8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่
8.5.6.1 วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็ นเมืองน่าอยู่ของประชาชน
ทุกกลุม่ วัย และรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
- เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม

19,121,200 บาท

8.5.6.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น
8.5.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
57,363,600 บาท
8.5.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
57,363,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์
ขอนแก่น

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
19.1212
19.1212
-

รวม
19.1212
19.1212

8.5.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
3
3
เชิงปริมาณ : เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
ทีส่ ามารถใช้งานได้ทนั ท่วงที
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
19.1212
19.1212
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
19.1212
19.1212
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
19.1212
19.1212
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

19,121,200 บาท
19,121,200 บาท
19,121,200 บาท
19,121,200 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ ากล
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
8.6.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ ในการผูป้ ระกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

52,133,600 บาท
52,133,600 บาท

8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
104,267,200 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
104,267,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
52.1336
52.1336
-

รวม
52.1336
52.1336

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
20
20
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจดิจทิ ลั เริ่มต้น
(Digital Startup) สามารถจดจัดตัง้ ธุรกิจ
ราย
3
3
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจดิจทิ ลั เริ่มต้น
(Digital Startup) สามารถขยายตลาดต่างประเทศ
52.1336
52.1336
ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
52.1336
52.1336
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
52.1336
52.1336
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

779

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

52,133,600 บาท
52,133,600 บาท
52,133,600 บาท
52,133,600 บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
348,691,600 บาท
206,407,100 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอทีเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
8.7.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผลขอ้ มูล
ขนาดใหญ่ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนําเขา้ ให้กบั ประเทศไทยในอนาคต
8.7.1.2 สถานที่ดาํ เนินการ
- อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,542,792,000 บาท
- เงินงบประมาณ
1,542,792,000 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนินงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอที (IoT Institute) เพือ่ พัฒนา

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
206.4071
206.4071
-

รวม
206.4071
206.4071

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
90
100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
จัดตัง้ สถาบัน IoT เป็ นไปตามแผน
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

( 50 )
321.8560

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

321.8560
321.8560
-

206.4071
206.4071
206.4071
-

491.4281

523.1008

-

491.4281
491.4281
-

523.1008
523.1008
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดตัง้ สถาบันไอโอทีเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
แห่งอนาคต

206,407,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(3.1) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 รายการ
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

206,407,100
206,407,100
206,407,100
36,400,000
104,000,000
20,800,000
36,400,000
46,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
158,304,300 บาท

1,360,000,000
272,000,000
158,304,300
425,739,100
503,956,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,664,000 บาท

1,664,000 บาท
4,160,000
624,000
1,664,000
1,872,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,038,800 บาท

54,360,000
8,160,000
10,038,800
17,017,000
19,144,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
49,800,000 บาท
8.7.2.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ขยายผลการพัฒนา เมืองอัจฉริยะด้าน Smart Mobility สําหรับการเชื่อมโยงขอ้ มูลท่าเรือแหลมฉบัง
สู่ท่าเรือกรุงเทพฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และเพือ่ ขยายผลการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยของผูอ้ ยู่อาศัย
นักท่องเทีย่ ว และผูป้ ระกอบการในพื้นที่
8.7.2.2 สถานที่ดาํ เนินการ
จังหวัดชลบุรี
8.7.2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
149,400,000 บาท
8.7.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
149,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนินงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ปลอดภัยในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
49.8000
49.8000
-

รวม
49.8000
49.8000

8.7.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : มีระบบแก้ไขปัญหาการขนส่ง
1
1
1
ระบบ
1
1
1
เชิงปริมาณ : มีระบบด้านความปลอดภัยใน
บริเวณชายหาดชลบุรี
เชิงปริมาณ : มีการส่งเสริมต่อยอดขยายผล
การให้บริการเมือง

ธุรกิจ

-

5

5

5

-

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

49.8000

49.8000

49.8000

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

49.8000
49.8000
-

49.8000
49.8000
-

49.8000
49.8000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

49,800,000 บาท
49,800,000 บาท
49,800,000 บาท
49,800,000 บาท
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8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
8.7.3.1 วั่ ตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาสถาบันการพัฒนากําลังคนด้านดิจทิ ลั ให้เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะบุคลากรและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถผลิตบุคลากรทีเ่ พียงพอ ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพือ่ พัฒนากําลังคนดิจทิ ลั เป้ าหมายทีม่ ที กั ษะ AI และ IoT
หรือทักษะดิจทิ ลั อื่นๆ ทีข่ าดแคลนและจําเป็ นเร่งด่วนเขา้ สู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่

92,484,500 บาท

8.7.3.2 สถานที่ดาํ เนินการ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
8.7.3.3 ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
277,453,500 บาท
8.7.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
277,453,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนินงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
่

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
92.4845
92.4845
-

รวม
92.4845
92.4845

8.7.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : มีมหาวิทยาลัยด้าน AI ในพื้นที่
1
1
1
ราย
40
40
40
เชิงปริมาณ : มีการพัฒนากําลังคนดิจทิ ลั
ด้าน Robotic/IoT ร่วมกับภาคเอกชน
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

92.4845

92.4845

92.4845

-

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

92.4845
92.4845
-

92.4845
92.4845
-

92.4845
92.4845
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั เพือ่ อุตสาหกรรมอนาคต (Digital University)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

92,484,500 บาท
92,484,500 บาท
92,484,500 บาท
92,484,500 บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการแพลตฟอร์มเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาการ
8.8.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และความรูด้ จิ ทิ ลั พื้นฐานให้แก่นกั เรียน
ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อันจะเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะดิจทิ ลั ขัน้ สูงต่อไป
ในอนาคต

19,002,000 บาท
19,002,000 บาท

8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภูมภิ าค
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
57,006,000 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
57,006,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. แพลตฟอร์มเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาการคอมพิวเตอร์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
19.0020
19.0020
-

รวม
19.0020
19.0020

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
2
2
2
เชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนา platform ร่วมกับ
ภาคเอกชน ในการส่งเสริมเด็กให้เรียนรู ้
ด้าน Coding platform
ราย
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
1000
1000
1000
และมัธยมศึกษามีพ้นื ฐานด้าน Coding
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รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
19.0020

เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

-

19.0020
19.0020
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
แผน
แผน
แผน
19.0020

19.0020

-

19.0020
19.0020
-

19.0020
19.0020
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูว้ ิทยาการ
คอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

19,002,000 บาท
19,002,000 บาท
19,002,000 บาท
19,002,000 บาท
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