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čĕĆýĔî
âĆēúĆĊèåĄüĕåĄ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  åĊĕĄğëĚħĐĄġąèąěúûċĕčøĆŋëĕøėĠÿüĠĄŇýúăĕąĢøňąěúûċĕčøĆŋëĕøė
  ĠÿüāĔõüĕğċĆČòâėéĠĈēčĔèåĄĠĎŇèëĕøėêýĔýúĘħ
  ąěúûċĕčøĆŋâĕĆéĔ÷čĆĆèýþĆēĄĕöĠĈēĠÿüèĕüþĿèýþĆēĄĕöāċ
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆâĆēúĆĊèèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  èýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĎüŇĊąèĕüąěúûċĕčøĆŋâĕĆéĔ÷čĆĆèýþĆēĄĕö
  ĆĕąâĕĆÿĜâāĔüãňĕĄþĿèýþĆēĄĕöĢüþĿèýþĆēĄĕöāċéĬĕĠüâøĕĄĎüŇĊąèĕü

  čĬĕüĔâèĕüþĈĔ÷âĆēúĆĊèåĄüĕåĄ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö









Ďüňĕ

ùęè
 




4




7






ùęè



11


12



13
14


ã
  âĆĄâĕĆãüčŇèúĕèýâ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

  âĆĄâĕĆãüčŇèúĕèĆĕè
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö






Ďüňĕ

ùęè



33


34




37







ùęè




















å
  âĆĄğéňĕúŇĕ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

  âĆĄúĕèĎĈĊè
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

Ďüňĕ

 ùęè






77

78




81


 ùęè










117





122


è
  âĆĄúĕèĎĈĊèëüýú
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆâĆēúĆĊèèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

  âĆĄúŇĕĐĕâĕċąĕü
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

Ďüňĕ

 ùęè






383

384




388


 ùęè






















é
  čĬĕüĔâèĕüüġąýĕąĠĈēĠÿüâĕĆãüčŇèĠĈēéĆĕéĆ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

âĆēúĆĊè÷ėéėúĔĈğāĚħĐğċĆČòâėéĠĈēčĔèåĄ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  åĊĕĄğëĚħĐĄġąèąěúûċĕčøĆŋëĕøėĠÿüĠĄŇýúăĕąĢøňąěúûċĕčøĆŋëĕøė
  ĠÿüāĔõüĕğċĆČòâėéĠĈēčĔèåĄĠĎŇèëĕøėêýĔýúĘħ
  ąěúûċĕčøĆŋâĕĆéĔ÷čĆĆèýþĆēĄĕöĠĈēĠÿüèĕüþĿèýþĆēĄĕöāċ
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆâĆēúĆĊèèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  èýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĎüŇĊąèĕüąěúûċĕčøĆŋĕâĕĆéĔ÷čĆĆèýþĆēĄĕö
  ĆĕąâĕĆÿĜâāĔüãňĕĄþĿèýþĆēĄĕöĢüþĿèýþĆēĄĕöāċéĬĕĠüâøĕĄĎüŇĊąèĕü

Ďüňĕ

 ùęè






















 ùęè





















ê
  čĬĕüĔâèĕüþĈĔ÷âĆēúĆĊè÷ėéėúĔĈğāĚħĐğċĆČòâėéĠĈēčĔèåĄ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
  ÿĈčĔĄćúûėīĠĈēþĆēġąëüŋúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýéĕââĕĆĢëňéŇĕąèýþĆēĄĕö
  ğþĆĘąýğúĘąýèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄþĆēğăúèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕą
  ğþŃĕĎĄĕąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĎüŇĊąèĕüèýþĆēĄĕöĠĈēþĆēĄĕöâĕĆĆĕąéŇĕąĈŇĊèĎüňĕ
  ĆēąēþĕüâĈĕèéĬĕĠüâøĕĄĠĎĈŇèğèėü
  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
  ĆĕąèĕüčùĕüēĠĈēĠÿüâĕĆĢëňéŇĕąğèėüüĐâèýþĆēĄĕö

 âĆĄĐěøěüėąĄĊėúąĕ
  ĊėčĔąúĔċüŋ
  āĔüûâėé
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  čĆěþèýþĆēĄĕöĆĕąéŇĕąþĆēéĬĕþĿèýþĆēĄĕöāċ
  éĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆĠĈēèýĆĕąéŇĕą
  ĆĕąĈēğĐĘą÷èýþĆēĄĕöéĬĕĠüâøĕĄĠÿüèĕüĠĈēÿĈÿĈėøġåĆèâĕĆ
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กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

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

ปี 2564
193,554,304,900 บาท
638,207,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลือนเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยังยืน
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบายและขับเคลือนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอกับความต้องการ
ทังปัจจุบนั และอนาคต
3. กํากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทนั ต่อความเปลียนแปลง
4. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนือง
5. ส่งเสริม สนับสนุนเพือสร้างค่านิยมทีเหมาะสมของผูใ้ ช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการประกอบการ
6. บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนืองสู่ความเป็ นเลิศ
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

-

21.7

คนต่อประชากร 1 แสนคน

-

8.59

ครังต่อล้านกิโลเมตร-เทียว

0.3354

0.3354

ครังต่อล้านเทียว

7.75

7.75

ครังต่อล้านเทียวบิน

5.4

5.4

ร้อยละ

7.2

7

ร้อยละ

-

40

ร้อยละ

-

30

ร้อยละ

3.47

3.47

(1) ผลสัมฤทธิ : เชือมโยงโครงสร้างพืนฐานคมนาคมทังทางบก
ทางราง ทางนํา ทางอากาศ รวมทังพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และสิงอํานวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมภิ าค เพือให้
ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการเดินทางและใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะเพิมมากขึน
- ตัวชีวัด : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่อการเดินทางในเมืองทังหมด (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
(2) ผลสัมฤทธิ : มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของการขนส่ง ทําให้สามารถลดอุบตั เิ หตุจากการขนส่ง
ทุกรูปแบบ
- ตัวชีวัด : จํานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนถนนในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมต่อประชากรหนึงแสนคน
- ตัวชีวัด : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุตงแต่
ั ระดับเหตุอนั ตรายร้ายแรง
ของการขนส่งทางรถไฟ
- ตัวชีวัด : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้า
ทางนําทัวประเทศ
- ตัวชีวัด : จํานวนอุบตั เิ หตุดา้ นการขนส่งทางอากาศ
(3) ผลสัมฤทธิ : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง
- ตัวชีวัด : สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
(4) ผลสัมฤทธิ : พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์เพือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- ตัวชีวัด : โครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมได้รบั การพัฒนา
เพิมขึน
- ตัวชีวัด : ปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือท่องเทียว
(5) ผลสัมฤทธิ : การขนส่งสินค้าทางรางเพิมขึน
- ตัวชีวัด : สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทังหมดภายในประเทศ
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4. ความเชือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและ
แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่ วย : ล้านบาท
แผนแม่บท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับที 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความ ความมันคง
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง - แผนงานบูรณาการขับเคลือน
543.5040
มันคง
ความมันคงแห่งชาติเพือการ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
พัฒนาประเทศสู่ความมังคัง
ภาคใต้
และยังยืน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

การท่องเทียว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
ความสามารถในการแข่งขัน จากการท่องเทียว

1,628.1700

พืนทีและเมืองน่ าอยู่อจั ฉริยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพืนทีเศรษฐกิจ
โครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ลั โครงสร้างพืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

7,532.1094

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ความสามารถในการแข่งขัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง - แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ความสามารถในการแข่งขัน

อืน ๆ

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพืนทีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยังยืน

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

100,637.9782

4,674.6984
9,704.3852
9,825.0690

- แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
การบริหารจัดการนําทังระบบ ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
มิตรกับสิงแวดล้อมเพือการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ น ทรัพยากรนํา
ชีวติ ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
พัฒนาอย่างยังยืน
มิตรต่อสิงแวดล้อม

58,804.8590

รวมทังสิน

193,554.3049

203.5317
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด

ตัวชี วัด

หน่ วยนับ

รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ลดลงตํากว่า
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางนําเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทังหมด
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

177,170.8227 194,192.5119 185,949.3758 140,840.9043
176,095.1827 193,554.3049 185,949.1940 140,840.9043
1,075.6400
638.2070
0.1818
1,075.6400
638.2070
0.1818
-

77,007.2519
77,007.2519
-

ร้อยละ

7.2

7.0

6.9

-

-

ร้อยละ

12.6

15

15

-

-

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทังหมด
ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

3.47

3.47

4

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
2. เชื อมโยงโครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกในเขต
เมืองและภูมิภาค
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ในการเดินทางระหว่างเมือง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

86,569.4632
1,075.6400
1,075.6400

95,962.0719
638.2070
638.2070

99,881.6543
0.1818
0.1818

62,568.7755
-

2,763.4422
-

ร้อยละ

-

21.70

-

-

-

ร้อยละ

-

46.32

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

32,161.0060
-

36,950.1357
-

27,446.1957
-

25,495.4387
-

24,719.9552
-
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เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี วัด
3. เพิมคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การ
ขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนถนน
ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมต่อประชากร
หนึงแสนคน
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุตงแต่
ั ระดับเหตุ
อันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางนําทัวประเทศ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนอุบตั เิ หตุดา้ นการขนส่งทางอากาศ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

คนต่อ
ประชากร
หนึงแสนคน

8.76

8.59

-

-

-

ครังต่อล้าน
กิโลเมตรเทียว
ครังต่อล้าน
เทียว

-

0.3354

0.19

-

-

-

7.75

7.45

-

-

ครังต่อล้าน
เทียวบิน

-

5.40

5.20

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

57,364.7135
-

60,642.0973
-

58,621.3440
-

52,776.6901
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

49,523.8545
-
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6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

หน่ วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย

รวมทังสิน

รวมทังสิน

193,554.3049

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. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

58,804.8590
124,924.3769
193,554.3049
638.6944
168.5871
391.2413
78.8660
3,743.8155
1,966.5281
1,360.0825
417.2049
127.7165
16.8224
100.8941
10.0000
4,867.2663
732.6758
2,436.1501
1,698.4404
128,577.4853
5,043.4298
30,611.7114
92,922.3441
49,465.1421
1,461.9796
23,487.5867
24,515.5758
5,799.1642
338.2386
352.0918
5,108.8338
335.0206

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

96.8076
65.1011
173.1119

9,825.0690

ด้านความมันคง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

543.5040

192,807.2692

543.5040
543.5040
543.5040
543.5040
-

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

-

-

9,825.0690

-

-

58,804.8590
124,177.3412
192,807.2692
638.6944
168.5871
391.2413
78.8660
3,743.8155
1,966.5281
1,360.0825
417.2049
127.7165
16.8224
100.8941
10.0000
4,663.7346
732.6758
2,436.1501
1,494.9087
128,577.4853
5,043.4298
30,611.7114
92,922.3441
48,921.6381
1,461.9796
23,487.5867
23,972.0718
5,799.1642
338.2386
352.0918
5,108.8338
335.0206

-

-

96.8076
65.1011
173.1119

-

-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทังสินของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

203.5317
203.5317
203.5317
203.5317
203.5317
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
ปี 2564
76.8645

ปี 2565
169.5428

ปี 2566
3.8056

ปี 2567 - จบ
4.5620

งบประมาณ
-

2. กรมการขนส่งทางบก

518.7732

738.2732

373.3703

172.2130

-

3. กรมการขนส่งทางราง

77.5512

101.2108

1.7688

2.6502

-

1,728.1044

1,881.9421

684.5679

4.9514

-

61,446.7990

87,567.1665

44,887.3423

-

6. กรมทางหลวงชนบท

7,672.1520

8,728.6084

2,873.1920

-

7. กรมท่าอากาศยาน

4,167.7289

7,162.5599

1,502.1000

561.6000

-

208.6633

152.1881

8.9277

4.8010

-

75,896.6365

106,501.4918

50,335.0746

750.7776

1. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4. กรมเจ้าท่า
5. กรมทางหลวง

8. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวมทังสิน

2,882.2788
-

2,882.2788

กระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
648,059,100 บาท
- บาท

ปี 2564
638,694,400 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นศู นย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมทีทันสมัย
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผล
เพือขับเคลือนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2. บริหารยุทธศาสตร์ดา้ นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสือสารและประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดการเรืองร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพือสนับสนุ นการบริหารนโยบายคมนาคมได้
อย่างเป็ นผลสําเร็จ
3. ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4. บริหารความสัมพันธ์ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนือง
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุ นการบริหารงานต่อเนือง เพือให้สามารถ
นําส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
ทีได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือง และสามารถขับเคลือน
การปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2563

ปี 2564

- ตัวชีวัด : สามารถขับเคลือนการปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
ผลสําเร็จ
(2) ผลสัมฤทธิ : งานด้านการบินมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เป็ นไปตามมาตรฐานทีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) กําหนด

ร้อยละ

80

80

- ตัวชีวัด : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) กําหนด

ร้อยละ

100

100
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ปี 2562
614.5708
156.8825
403.5961
403.5961
54.0922
54.0922

ปี 2563
648.0591
169.3159
455.6633
455.6633
23.0799
23.0799

ปี 2564
638.6944
168.5871
391.2413
391.2413
78.8660
78.8660
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
648.0591
638.6944
727.0916
568.2371
573.5460
648.0591
638.6944
727.0916
568.2371
573.5460
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือขับเคลือนนโยบาย
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จ
ในการบูรณาการเพือการขับเคลือนการปฏิบตั ริ าชการ
โดยรวมของกระทรวง

ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ

90

90

90

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางรถไฟ
ของประเทศ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการขับเคลือน
งานของสํานักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ

ล้านบาท
ล้านบาท

623.6574
-

629.5144
-

699.2916
-

564.4371
-

569.7460
-

5

5

5

5

5

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. สนับสนุ นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลจากระบบสามารถนํามา
แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ของการคมนาคมในพืนทีได้ตามทีกําหนดไว้

ล้านบาท
ล้านบาท

4.1690
-

9.1800
-

27.8000
-

3.8000
-

3.8000
-

ร้อยละ

80

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

20.2327
-

ระดับ

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตังงบประมาณในปี 2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการที 1 : โครงการขับเคลือนการดําเนินงาน
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา
และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวน
ด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
โครงการที 2 : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตัง
องค์กรพิเศษเพือกํากับการดําเนินโครงการ
รถไฟความเร็วสูง

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
168.0250
272.3444
168.0250
0.5621
271.7823
-

271.2323

-

0.5500

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
91.3507
48.3403
58.6340
22.6507
48.3403
48.4680
22.6507

45.8380

388.0613

-

2.6300

3.1800

68.7000

-

10.1660

78.8660

68.7000

-

4.1660

72.8660

-

6.0000

6.0000

-

-

48.3403

รวม
638.6944
168.5871
391.2413
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

168,587,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
169.3159

ปี 2564
168.5871

169.3159
168.6687
0.6472
-

168.5871
168.0250
0.5621
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
173.5730
178.7185
184.0274
173.5730
173.0109
0.5621
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

178.7185
178.1564
0.5621
-

184.0274
183.4653
0.5621
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษผู ้มีเงินเดือนเต็มขัน
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

168,587,100 บาท
168,025,000
145,734,000
136,505,200
9,228,800
22,291,000
562,100
562,100
48,000
238,500
261,000
14,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
391,241,300 บาท
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
388,061,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
บริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านคมนาคมขนส่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เพือให้เกิดการประสานและเชือมโยงการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง
รวมทังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสือสาร
3. ศึกษาวิเคราะห์จดั ทําและพิจารณาให้ข ้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน
และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
4. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม
5. การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบตั เิ หตุ อุบตั กิ ารณ์
ด้านการบินพลเรือน
6. สนับสนุนการเดินทางเพือประกอบพิธฮี จั ย์

งบดําเนิ นงาน
271.2323
1.6850
3.2756

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
22.6507
48.3403
45.8380
0.1960
0.1302
10.6000

72.8984

9.4484

176.9115

12.2709

16.4618

0.6052

-

-

0.2500
1.6133
46.4770

รวม
388.0613
1.8810
14.0058

26.9930

109.5898

5.4700

194.6524

2.7750

21.4553

-

46.4770

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
80
80
80
80
80
(-)
ตามแผนปฏิบตั งิ านในโครงการสําคัญของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

449.2295

388.0613

385.7186

385.7186

385.7186

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

449.2295
252.6252
89.4028
44.4415
62.7600
-

388.0613
271.2323
22.6507
48.3403
45.8380
-

385.7186
276.1223
48.3403
61.2560
-

385.7186
276.1223
48.3403
61.2560
-

385.7186
276.1223
48.3403
61.2560
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

17

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธีการ
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(14) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(15) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการร่วมคมนาคม
(16) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(17) ค่าบริการข้อมูลข่าวออนไลน์ทเกี
ี ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
(18) ค่าจ้างทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบ
COSPAS-SARSAT
(19) ค่าฝึ กซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือประสบภัย
(20) ค่าตรวจสอบชินส่วน ส่วนประกอบของอากาศยานหรือวัตถุ
ทีเกียวข้องกับอุบตั เิ หตุ
(21) ค่าดําเนินการจัดตังศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือร่วมการฝึ กบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
(22) วัสดุสาํ นักงาน
(23) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว
(25) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์
(29) วัสดุอุปกรณ์สอบสวน

388,061,300 บาท
271,232,300
118,371,300
107,506,800
2,200,000
736,000
4,550,000
3,357,600
3,720,000
2,500,000
1,380,000
15,732,400
7,801,800
10,050,000
2,000,000
280,000
1,000,000
100,000
560,000
31,000,000
350,000

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

7,705,000 บาท
5,000,000 บาท
150,000
30,000
3,874,000
420,000
100,000
123,000
60,000
147,000
2,500,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

1,830,000 บาท
9,156,000
3,666,000
1,830,000
1,830,000
1,830,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,080,000 บาท

5,648,400
2,408,400
1,080,000
1,080,000
1,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,320,000 บาท

6,765,000
2,805,000
1,320,000
1,320,000
1,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
624,000 บาท

3,139,700
1,267,700
624,000
624,000
624,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,000 บาท

941,400
401,400
180,000
180,000
180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
366,000 บาท

2,058,000
960,000
366,000
366,000
366,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
969,200 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
840,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
420,000 บาท

2,106,800
423,400
423,400
420,000
420,000
420,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
297,000 บาท

1,485,000
148,500
297,000
297,000
297,000
445,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 46 หน่วย)

918,000 บาท
4,590,000
459,000
918,000
918,000
918,000
1,377,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
423,400 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
594,000 บาท

2,970,000
594,000
594,000
594,000
1,188,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
234,900 บาท

1,566,000
234,900
313,200
313,200
704,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
152,861,000
6,594,000
150,000
1,467,000
450,000
144,200,000
22,650,700
22,650,700
13,830,700
1,020,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,020,800 บาท

21

2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(3) โครงการจัดซือครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตัง
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
(1) ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund
2) ค่าบํารุงสมาชิกโครงการ COSPAS-SARSAT
3) ค่าสมัครสมาชิก International Society of Air Safety Investigators (ISASI)
4) การจัดเทียวบินพิเศษเพือเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์

12,270,900 บาท
255,700 บาท

7,500,000 บาท
4,515,200 บาท
98,600 บาท
98,600 บาท
223,600 บาท
223,600 บาท
26,800 บาท
26,800 บาท
54,000 บาท
54,000 บาท
136,000 บาท

136,000 บาท
8,820,000 บาท
8,500,000 บาท
8,500,000 บาท
320,000 บาท

320,000
48,340,300
48,340,300
250,000
1,598,000
15,300
46,477,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเลือกตัง
เป็ นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
5) โครงการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงคมนาคม
6) โครงการด้านการป้ องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
7) โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564
พระบารมีดจุ ร่มฟ้ า ปกเกล้าแดนไทย ด้านคมนาคม
8) โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริม
พัฒนาความรู ด้ ้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด
One Transport for Seamless Mobility
9) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดจิ ทิ ลั กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2566 - 2570
10) โครงการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม
ของกระทรวงคมนาคม

45,838,000 บาท
24,539,400 บาท
300,000 บาท
500,000
2,775,000
2,975,000
1,653,600

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000 บาท

3,625,000 บาท
4,770,000 บาท
700,000 บาท
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7.2.2 โครงการที 1 : โครงการขับเคลือนการดําเนิ นงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย - จีน
7.2.2.1 วัตถุประสงค์
เร่งรัดขับเคลือนและผลักดันการดําเนินโครงการฯ เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีรัฐบาลกําหนดไว้
และให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

3,180,000 บาท

7.2.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
23,381,000 บาท
7.2.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
23,381,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

งบดําเนิ นงาน
0.5500
0.5500

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2.6300
2.6300

รวม
3.1800
3.1800

7.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการขับเคลือนงานของ
5
5
5
5
5
สํานักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
8.8010
3.1800
3.8000
3.8000
3.8000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
8.8010
3.1800
3.8000
3.8000
3.8000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2.4670
6.3340
-

0.5500
2.6300
-

0.7000
3.1000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

0.7000
3.1000
-

0.7000
3.1000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือนการดําเนิ นงานโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

3,180,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่ารับรองและพิธีการ
2. งบรายจ่ายอืน

550,000
550,000
60,000
300,000
150,000
40,000
2,630,000

1) โครงการจัดจ้างทีปรึกษาเพือสนับสนุนการขับเคลือน ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสํานักงาน
บริหารการพัฒนาโครงการฯ (สบร.)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,630,000 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิ รภัยการบิน
และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO)

78,866,000 บาท
72,866,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลือ งานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน
ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
238,244,100 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
238,244,100 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ดําเนินการค้นหาและช่วยเหลือ งานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวน
ด้านการบินพลเรือน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
68.7000
4.1660
68.7000
4.1660

รวม
72.8660
72.8660

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
80
80
80
ตามแผนทีกําหนดไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
25.3781
72.8660
140.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25.3781
72.8660
140.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

6.7212
18.6569
-

68.7000
4.1660
-

140.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

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

72,866,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ

68,700,000
68,700,000
68,700,000
60,000,000

(1) โครงการปรับปรุงสถานีภาคพืนของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือทีประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียม
วงโคจรพิสยั ตําเป็ นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสยั กลาง แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) โครงการศึกษาออกแบบการติดตังระบบเชือมโยงเครือข่ายระบบ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีประสบภัย ตามคําแนะนํา
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2. งบรายจ่ายอืน
1) โครงการฝึ กอบรมตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO)
2) โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรการค้นหาและช่วยเหลือเรือทีประสบภัยเพือรองรับ
การตรวจตามมาตรฐานสากลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000,000 บาท
200,000,000 บาท
60,000,000 บาท
140,000,000 บาท
8,700,000 บาท

8,700,000 บาท
4,166,000 บาท
2,466,000 บาท
1,700,000 บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตังองค์กรพิเศษเพือกํากับ
การดําเนิ นโครงการรถไฟความเร็วสูง
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือศึกษารายละเอียดองค์กรพิเศษและดําเนินการจัดตังองค์กรรถไฟความเร็วสูง เพือให้สามารถกํากับ
การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มปี ระสิทธิภาพ

6,000,000 บาท

7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
30,000,000 บาท
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
30,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ศึกษาแนวทางการจัดตังองค์กรพิเศษ เพือกํากับการดําเนินงาน
โครงการรถไฟความเร็วสูง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
6.0000
6.0000

รวม
6.0000
6.0000

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการจัดตัง
2
5
องค์กรพิเศษเพือกํากับการดําเนินโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

6.0000

24.0000

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

6.0000
6.0000
-

24.0000
24.0000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตังองค์กรพิเศษเพือกํากับ
การดําเนิ นโครงการรถไฟความเร็วสูง
1. งบรายจ่ายอืน
1) งานจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาแนวทางและจัดตังองค์กรพิเศษ เพือกํากับ
การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสู ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มเี งินนอกงบประมาณ)

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
3,654,080,200 บาท
- บาท

ปี 2564
3,743,815,500 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดู แล ระบบการขนส่งทางถนน
ให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
รวมถึงเชือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอืน
2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย
3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มคี ุณภาพและมีสาํ นึกรับผิดชอบ
4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ประสิทธิภาพของผู ้ประกอบการขนส่ง
เพิมขึน
- ตัวชีวัด : ผู ้ประกอบการขนส่งทีได้รบั การต่ออายุ
การรับรอง Q Mark ไม่นอ้ ยกว่า
(2) ผลสัมฤทธิ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
สถานีขนส่งผู ้โดยสาร
- ตัวชีวัด : ระดับความสําเร็จของการประเมิน
ความพึงพอใจผู ้ใช้บริการสถานีขนส่งผู ้โดยสาร
(3) ผลสัมฤทธิ : มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิมขึน
- ตัวชีวัด : การดําเนินการคัดเลือกภาคเอกชนทีจะ
ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแล้วเสร็จ
ไม่นอ้ ยกว่า

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

-

20

ร้อยละ

75

75

โครงการ

-

1
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปี 2562
4,117.2190
1,912.0556
1,454.5053
1,454.5053
750.6581
18.6392
131.5211
600.4978

ปี 2563
3,654.0802
1,933.3641
1,438.1080
1,438.1080
282.6081
123.4151
159.1930

ปี 2564
3,743.8155
1,966.5281
1,360.0825
1,360.0825
417.2049
136.2049
281.0000
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน การบริหาร
จัดการสินค้าและบริการ และศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการขนส่ง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนเพือ
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
3,654.0802
3,743.8155
3,517.6116
3,201.4679
3,046.6791
3,654.0802
3,743.8155
3,517.6116
3,201.4679
3,046.6791
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,933.3641
-

1,966.5281
-

2,030.4879
-

2,079.2471
-

2,141.9125
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนเพือ
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า
และบริการของประเทศเพือเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทางถนนทีมีคุณภาพ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

282.6081
-

417.2049
-

244.1093
-

344.4263
-

172.2130
-

ร้อยละ

75

75

75

75

75

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : อุบตั เิ หตุทางถนนของ
รถโดยสารสาธารณะลดลงจากปี ก่อน

ล้านบาท
ล้านบาท

128.6113
-

126.5071
-

113.7553
-

92.2513
-

47.0104
-

ร้อยละ

2

2

2

2

2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน
ผู ้รับบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

129.4881
-

129.3751
-

129.3751
-

129.3751
-

129.3751
-

ร้อยละ

90

90

90

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

1,046.4369
-

879.8399
-

865.8678
-

422.1519
-

422.1519
-

รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
6. การเป็ นองค์กรทีมีสมรรถนะสูงและมีการบริหาร
จัดการทีดี
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนการได้รบั รางวัล
จากหน่วยงานภายนอก
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567

องค์กร

1

1

1

1

1

ล้านบาท
ล้านบาท

133.5717
-

224.3604
-

134.0162
-

134.0162
-

134.0162
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตังงบประมาณในปี 2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง
และมีการบริหารจัดการทีดี
ผลผลิตที 2 : การพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนน
ผลผลิตที 3 : การพัฒนาความปลอดภัย
และกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
ผลผลิตที 4 : การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน
โครงการที 2 : โครงการพัฒนาสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน
จังหวัดนครพนม

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,945.0596
832.0755
1,945.0596
21.4685
810.6070
-

132.5729

-

126.5071

-

129.3751

-

422.1519

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
966.6804
549.4755
91.7875

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
3,743.8155
1,966.5281
1,360.0825

-

-

224.3604

-

-

-

126.5071

-

-

-

129.3751

457.6880

-

-

879.8399

-

136.2049

-

-

136.2049

-

-

118.2309

-

-

118.2309

-

-

17.9740

-

-

17.9740

-

-

281.0000

-

-

281.0000

-

-

281.0000

-

-

281.0000
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,966,528,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
1,933.3641

ปี 2564
1,966.5281

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
2,030.4879
2,079.2471
2,141.9125

1,933.3641
1,913.4117
19.9524
-

1,966.5281
1,945.0596
21.4685
-

2,030.4879
2,009.0194
21.4685
-

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2,079.2471
2,057.7786
21.4685
-

2,141.9125
2,120.4440
21.4685
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,966,528,100 บาท
1,945,059,600
1,635,365,700
1,545,902,600
89,463,100
309,693,900
21,468,500
21,468,500
5,219,500
1,944,000
322,300
13,262,800
719,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
7.2.1 ผลผลิตที 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการทีดี
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์
และนํานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้มมี าตรฐานและสามารถรองรับ
การเปลียนแปลงเพือให้ประชาชนมีความเชือมันในองค์กร

1,360,082,500 บาท
224,360,400 บาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

งบดําเนิ นงาน
132.5729
4.3299
128.2430

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
91.7875
91.7875
-

รวม
224.3604
4.3299
220.0305

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
10
7
10
10
10
ของกรมการขนส่งทางบก
(-)
โครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุง
3
1
3
3
3
(-)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ทีใช้ในการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ : ความเชือมันต่อองค์กร
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

85

85

85

85

ล้านบาท

85
(-)
133.5717

224.3604

134.0162

134.0162

134.0162

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

133.5717
133.5717
-

224.3604
132.5729
91.7875
-

134.0162
134.0162
-

134.0162
134.0162
-

134.0162
134.0162
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการทีดี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ
กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

224,360,400 บาท
132,572,900
100,918,900
4,329,900
68,623,000
27,966,000
31,654,000
31,654,000
91,787,500
91,787,500
91,787,500
91,787,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

91,787,500 บาท
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7.2.2 ผลผลิตที 2 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางถนน ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ
และสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

126,507,100 บาท

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การแก้ไขเรืองร้องเรียนเกียวกับรถโดยสารสาธารณะ
2. การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
3. การศึกษาและการดําเนินการเพือพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

งบดําเนิ นงาน
126.5071
89.6588
15.3335
21.5148

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
126.5071
89.6588
15.3335
21.5148

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนการศึกษาและการดําเนินการ
12
12
12
12
12
ด้านการขนส่งทางถนน
(5)
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : แก้ไขเรืองร้องเรียนเกียวกับ
85
85
85
85
85
รถโดยสารสาธารณะได้แล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ผู ้ประกอบการขนส่งทีได้รบั
20
20
20
20
การต่ออายุการรับรอง Q Mark ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบการขนส่งทีได้
13
Q Mark เพิมขึน
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู ้ประกอบการรถโดยสารประจําทาง
80
80
80
80
80
ทีได้รบั การพัฒนา ส่งเสริม กํากับ ดูแล
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
128.6113
126.5071
113.7553
92.2513
47.0104
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
128.6113
126.5071
113.7553
92.2513
47.0104
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

128.6113
-

126.5071
-

113.7553
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

92.2513
-

47.0104
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 24 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถตู ้ 38 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

126,507,100 บาท
126,507,100
98,402,000
32,146,000
1,166,900
1,126,100
1,847,400
927,000
155,800
313,000
10,077,700
26,300
15,343,600
651,700
12,400
24,400
81,800
168,100
156,500
67,300
4,478,400
21,703,700
8,268,500
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
112,000 บาท

610,400
274,400
112,000
112,000
112,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,217,600 บาท

54,343,800
20,691,000
11,217,600
11,217,600
11,217,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ค่าเช่ารถตู ้ 20 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 44 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 40 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 52 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าเช่ารถตู ้ 40 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,184,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,440,000 บาท

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

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
11,832,000 บาท

59,256,000
11,880,000
11,880,000
11,832,000
11,832,000
11,832,000

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

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,105,100
19,696,500
4,680,800
1,345,900
2,381,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2.3 ผลผลิตที 3 : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนาและเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยควบคุม กํากับ ดูแล
และส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนทังด้านตัวรถ ผู ้ขับรถ และผูป้ ระจํารถ
ให้เกิดความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม

129,375,100 บาท

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
129.3751
50.3525
19.4161
59.6065

รวมทังสิน
1. การอบรมให้ความรู ผ้ ู ้ขับรถและผู ้ประจํารถ
2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ
3. การควบคุมกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
129.3751
50.3525
19.4161
59.6065

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ผ่านการอบรมและทดสอบ
4,664,000
4,664,000
4,664,000
4,664,000
4,664,000
( 2,296,994 )
คัน
เชิงปริมาณ : จํานวนรถทีเข้ารับการตรวจสภาพ
4,190,000
4,,200,000
4,210,000
4,220,000
4,220,000
( 2,316,890 )
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนรถและผูข้ บั รถทีผ่าน
2,205,000
2,210,000
2,215,000
2,,220,000
2,,220,000
การตรวจสอบ
( 1,418,230 )
ครัง
6,080
6,080
6,080
6,080
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลสถานประกอบการ
6,080
( 1,650 )
เอกชนทีได้รบั อนุญาต/ได้รบั การรับรอง
เชิงคุณภาพ : ผู ้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีกําหนดไม่นอ้ ยกว่า
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

75

75

75

75

ล้านบาท

75
(-)
129.4881

129.3751

129.3751

129.3751

129.3751

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

129.4881
129.4881
-

129.3751
129.3751
-

129.3751
129.3751
-

129.3751
129.3751
-

129.3751
129.3751
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าประกันภัย
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า

129,375,100 บาท
129,375,100
69,079,400
990,300
203,600
2,306,900
1,137,700
2,012,400
104,900
45,887,900
32,900
103,000
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
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7.2.4 ผลผลิตที 4 : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
879,839,900 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนางานด้านบริการประชาชน ในด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถและผู ้ประจํารถ
ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เพือให้ประชาชนผู ้รับบริการมีความพึงพอใจ
7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
422.1519
93.1179
329.0340

รวมทังสิน
1. การดําเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
2. การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู ้ประจํารถ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
457.6880
457.6880
-

รวม
879.8399
93.1179
786.7220

7.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ช่องทาง
เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการให้บริการประชาชน
11
11
11
11
11
(-)
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านใบอนุญาต
5,400,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000
ขับรถและผู ้ประจํารถ
( 2,888,871 )
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านทะเบียน
34,000,000
34,500,000 35,000,000 35,500,000 36,000,000
และภาษีรถ
( 17,547,990 )
ล้านบาท
1,046.4369
879.8399
865.8678
422.1519
422.1519
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,046.4369
879.8399
865.8678
422.1519
422.1519
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

410.2662
636.1707
-

422.1519
457.6880
-

422.1519
443.7159
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

422.1519
-

422.1519
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน

879,839,900 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(19) วัสดุเพือใช้ในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งสาขาอําเภอเกาะสมุย ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

422,151,900
406,547,100
342,800
1,124,100
2,734,400
1,753,700
165,000
830,600
92,300
587,000
9,508,600
20,800
100,433,800
1,895,000
23,500
4,700
27,700
93,600
134,500
144,500
286,630,500
15,604,800
11,404,000
1,997,400
2,203,400
457,688,000
457,688,000
457,688,000
107,636,000

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

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืนที 2 แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที 1 ตําบลวัดเกต
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืนที 1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอําเภอท่ามะกา ตําบลตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอําเภอบ้านไผ่ ตําบลในเมือง
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

23,321,600 บาท
41,870,000
8,374,000
23,321,600
10,174,400

บาท
บาท
บาท
บาท

13,360,000 บาท
16,700,000 บาท
3,340,000 บาท
13,360,000 บาท

20,416,600 บาท
36,654,500
7,330,900
20,416,600
8,907,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

50

(7) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอําเภอพนมสารคาม
ตําบลเมืองเก่า อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอําเภอกําแพงแสน ตําบลดอนข่อย
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอปากช่อง
ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอโชคชัย ตําบลโชคชัย
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอําเภอแกลง ตําบลทางเกวียน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอําเภอบ้านโป่ ง ตําบลปากแรต
อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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(13) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาอําเภอสวรรคโลก ตําบลในเมือง
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) อาคารทีพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอําเภอเดิมบางนางบวช
ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที 2 พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที 2 และอาคารทีพักอาศัย
ข้าราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ ตําบลชัยจุมพล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยา พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
ตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
208,676,300 บาท
7,671,500 บาท
92,095,600
25,792,800
58,631,300
7,671,500

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
51,754,400 บาท

120,886,000
24,177,200
51,754,400
44,954,400

บาท
บาท
บาท
บาท
33,540,000 บาท

65,000,000
13,000,000
33,540,000
18,460,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) อาคารสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

36,532,800 บาท
70,800,000
14,160,000
36,532,800
20,107,200

บาท
บาท
บาท
บาท

(6) อาคารใบอนุญาตขับรถ พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืนที 1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดนครพนม พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) อาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดตาก พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
ตําบลนํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ทดแทน) 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) ขยายสํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที 2 ตําบลสําราญ
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน

27,331,000 บาท
52,967,000
10,593,400
27,331,000
15,042,600

บาท
บาท
บาท
บาท
15,701,200 บาท

78,506,000 บาท
15,701,200 บาท
62,804,800 บาท
12,976,000 บาท
64,880,000 บาท
12,976,000 บาท
51,904,000 บาท
12,840,400 บาท
64,201,900 บาท
12,840,400 บาท
51,361,500 บาท
26,427,200 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ระบบข้อมูลกลางและสํารองข้อมูลของ
กรมการขนส่งทางบก ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

14,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงโรงตรวจสภาพรถสํานักงานขนส่งจังหวัดกําแพงเพชร
ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง

11,927,200 บาท
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2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) พัฒนาระบบบําบัดนําเสีย กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

50,408,500 บาท

50,408,500 บาท
34,540,000 บาท

34,540,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนให้สามารถควบคุม กํากับ ดูแล และส่งเสริม
ความปลอดภัยในการขนส่ง ทังด้านตัวรถ ผู ้ขับรถ และผูป้ ระจํารถ

136,204,900 บาท
118,230,900 บาท

7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
338,555,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
338,555,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
118.2309
118.2309
-

รวม
118.2309
118.2309

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
90
100
อาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
220.3241
118.2309
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
220.3241
118.2309
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

220.3241
-

118.2309
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

118,230,900 บาท
118,230,900
118,230,900
118,230,900
118,230,900
118,230,900
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
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนาสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งผูโ้ ดยสาร
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาสถานีขนส่งผู ้โดยสาร เพิมประสิทธิภาพการขนส่งผู ้โดยสาร และยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการด้านการขนส่งด้วยรถโดยสารให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย
เป็ นธรรม ผูใ้ ช้บริการมีความเชือมันและได้รบั การบริการทีดีขนึ ในเขตจังหวัดและชุมชน

17,974,000 บาท

7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
145,640,000 บาท
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
145,640,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างสถานีขนส่งผู ้โดยสาร

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
17.9740
17.9740
-

รวม
17.9740
17.9740

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
100
สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดนครนายก
(-)
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
20
100
สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม แห่งที 2
รวมทังสิน
ล้านบาท
55.7700
17.9740
71.8960
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
55.7700
17.9740
71.8960
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

55.7700
-

17.9740
-

71.8960
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

57

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งผูโ้ ดยสาร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม แห่งที 2 ตําบลแวงน่าง
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,974,000 บาท
17,974,000
17,974,000
17,974,000
17,974,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,974,000 บาท
89,870,000 บาท
17,974,000 บาท
71,896,000 บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
281,000,000 บาท
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
281,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือดําเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - 2565) เพือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอนุภูมภิ าคลุม่ แม่นาโขงของประเทศไทยตามแนวทางการพั
ํ
ฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก อันจะส่งผลให้มอี ตั ราการเติบโตของกิจกรรมทางการค้าการลงทุนและการท่องเทียวระหว่าง
ประเทศภายในอนุภูมภิ าค ทีมีแนวโน้มการขยายตัวเพิมขึนในอนาคต
7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
1,142,065,900 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,142,065,900 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. จ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผูถ้ ูกเวนคืนทีดิน
เพือดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน
จังหวัดนครพนม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
281.0000
281.0000
-

รวม
281.0000
281.0000

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการจ่ายเงิน
100
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผูถ้ ูกเวนคืนทีดิน
เพือดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน
จังหวัดนครพนม
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

281.0000

172.2133

344.4263

344.4263

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

281.0000
281.0000
-

172.2133
172.2133
-

344.4263
344.4263
-

344.4263
344.4263
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
(1) ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู ้ถูกเวนคืนทีดินเพือดําเนินโครงการ
ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

281,000,000 บาท
281,000,000
281,000,000
281,000,000
281,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

281,000,000 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
กรมการขนส่งทางบก

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

สถานะการเงิน

ปี 2562

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
564.6651
604.8333
644.9575

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา

535.9233

ปี 2563
594.3764

ปี 2567
685.0502

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินงบประมาณทีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

139.9984
139.9984
-

129.2432
129.2432
-

116.9471
116.9471
-

117.0036
117.0036
-

117.0546
117.0546
-

117.1001
117.1001
-

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นําไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนําไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)

675.9217
675.9217

723.6196
723.6196

681.6122
681.6122

721.8369
721.8369

762.0121
762.0121

802.1503
802.1503

6. แผนการใช้จา่ ยอืน

81.5453

158.9545

76.7789

76.8794

76.9619

76.7604

6.1 ภารกิจพืนฐาน

81.5453

158.9545

76.7789

76.8794

76.9619

76.7604

6.1.1 รายจ่ายประจํา

80.5903

87.9261

76.7574

76.8579

76.9404

76.7389

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

0.9550
-

71.0284
-

0.0215
-

0.0215
-

0.0215
-

0.0215
-

6.2.1 รายจ่ายประจํา

-

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

-

-

-

-

-

-

7. คงเหลือ (5.-6.)

594.3764

564.6651

604.8333

644.9575

685.0502

725.3899

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางราง
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
73,365,800 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรกํากับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพือยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพ
การให้บริการระดับสากล
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทําแผนการพัฒนาการขนส่งทางราง
และขับเคลือนให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ
2. พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. กํากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็ นเลิศ
5. ปฏิบตั งิ านด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย

ปี 2564
127,716,500 บาท
- บาท
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : การขนส่งทางรางเป็ นการขนส่งหลัก
ของประเทศ ลดต้นทุนการขนส่ง ลดอุบตั เิ หตุ ประหยัด
พลังงาน ลดมลภาวะเป็ นพิษ กระจายความเจริญ
แก้ปญั หาจราจรและลดความแออัดในเมือง เพิมคุณภาพ
ชีวติ ประชาชนตามทิศทางนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ตัวชีวัด : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ
การขนส่งทางราง

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

ร้อยละ

ปี 2563

ปี 2564

60

70
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ปี 2562
26.5514
12.9328
1.4437
1.4437
12.1749
12.1749

ปี 2563
73.3658
13.3449
45.5458
45.5458
14.4751
14.4751

ปี 2564
127.7165
16.8224
100.8941
100.8941
10.0000
10.0000

64

5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การบริหารการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพือเพิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพการให้บริการสาธารณะให้มีความปลอดภัย
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : เกณฑ์มาตรฐานกลาง
ระเบียบ คําสัง ทีหน่วยงานทีเกียวข้องสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : การสร้างมาตรฐาน
บรรทัดฐาน แนวทางความร่วมมือเพือความปลอดภัย
และการให้บริการการขนส่งทางราง ทีหน่วยงาน
ทีเกียวข้องสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
73.3658
127.7165
139.7483
41.2951
43.2239
73.3658
127.7165
139.7483
41.2951
43.2239
-

ล้านบาท
ล้านบาท

13.3449
-

16.8224
-

17.7388
-

ร้อยละ

60

70

70

ร้อยละ

60

70

75

80

85

ล้านบาท
ล้านบาท

60.0209
-

110.8941
-

122.0095
-

22.5675
-

23.4489
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

18.7276
-

-

19.7750
-

-
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : นโยบายและแผนการพัฒนา
ด้านการขนส่งทางราง และมาตรฐาน
เกียวกับการขนส่งทางราง
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการการคมนาคม
ขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
16.7845
22.2586
16.7845
0.0379
22.2207
-

22.2207

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
42.4547
0.3468
45.8719
42.4547
0.3468
35.8719
42.4547

-

0.3468

-

-

รวม
127.7165
16.8224
100.8941

35.8719

100.8941

10.0000

10.0000

10.0000

10.0000

66

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต /โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

16,822,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่ วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
13.3449
13.3449
13.2553
0.0896
-

ปี 2564
16.8224
16.8224
16.7845
0.0379
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี
17.7388
18.7276
17.7388
18.7276
17.7009
18.6897
0.0379
0.0379
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2567
19.7750
19.7750
19.7371
0.0379
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

16,822,400 บาท
16,784,500
15,830,200
15,830,200
954,300
37,900
37,900
36,000
1,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
100,894,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที 1 : นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง และมาตรฐาน
100,894,100 บาท
เกียวกับการขนส่งทางราง
วัตถุประสงค์ :
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง การกํากับดูแลการบริการ
และมาตรฐานความปลอดภัย เพือให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การจัดทําและติดตามประเมินผลแผนด้านการขนส่งทางราง

งบดําเนิ นงาน
22.2207
22.2207

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
42.4547
0.3468
35.8719
42.4547
0.3468
35.8719

รวม
100.8941
100.8941

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนงาน
1
1
1
1
1
ด้านการขนส่งทางราง
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
100
100
100
100
100
นโยบายและแผนงานด้านการขนส่งทางรางทีเสนอ
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
45.5458
100.8941
112.0095
22.5675
23.4489
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
45.5458
100.8941
112.0095
22.5675
23.4489
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
21.4431
22.2207
22.2207
22.2207
23.1021
- งบลงทุน
ล้านบาท
14.8767
42.4547
73.2900
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
0.3800
0.3468
0.3468
0.3468
0.3468
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
8.8460
35.8719
16.1520
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง
และมาตรฐานเกียวกับการขนส่งทางราง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(3) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(4) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(5) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธกี าร
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(12) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
(13) ค่าใช้ระบบปรับอากาศนอกเวลาทําการ
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

100,894,100 บาท
22,220,700
19,680,800
17,912,000
381,600
420,000
15,000
300,000
343,000
50,800
1,296,700
1,040,100
150,000
972,800
10,482,000
216,000
200,000
500,000
255,000
50,000
39,000
1,200,000
970,800
4,851,000
485,400
970,800
970,800
970,800
1,453,200

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
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(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โปรแกรมระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (e-office)
แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้างทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่ วย)
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาเพือพัฒนาแบบจําลองการคาดการณ์ความต้องการ
เดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พืนทีต่อเนือง) ระยะที 2
กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างศึกษาบูรณาการจุดเปลียนถ่ายการเดินทางขนส่ง
ล้อ-ราง-เรือ อย่างไร้รอยต่อ ภายในพืนทีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

798,000 บาท
3,990,000
399,000
798,000
798,000
798,000
1,197,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,539,900
1,350,000
108,000
408,000
100,000
573,900
42,454,700
42,454,700
10,944,200
10,944,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,944,200 บาท
31,510,500 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
31,410,500 บาท

18,382,400 บาท
61,274,700 บาท
18,382,400 บาท
42,892,300 บาท

5,304,100 บาท
17,680,400 บาท
5,304,100 บาท
12,376,300 บาท
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(3) ค่าจ้างศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ให้ครอบคลุมและเชือมโยงพืนทีทัวประเทศและรองรับการขนส่ง
ต่อเนืองหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าบํารุงสมาชิก International union of railways (UIC)
4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าจ้างศึกษาการสร้างการรับรู เ้ พือส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทาง
ด้วยระบบรางอย่างยังยืน
2) ค่าจ้างศึกษาการจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟ้ าและระบบอาณัติสญั ญาณ ระยะที 1
(โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
3) ค่าจ้างศึกษาการกํากับการใช้ประโยชน์รางและจัดทํากฎระเบียบเพือรองรับ
การขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
4) ค่าจ้างศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางราง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
5) ค่าจ้างศึกษาและจัดทําระบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,724,000 บาท
25,745,400 บาท
7,724,000 บาท
18,021,400 บาท
346,800
346,800
346,800
35,871,900

บาท
บาท
บาท
บาท

1,500,000 บาท
11,458,700 บาท
14,323,400 บาท
2,864,700 บาท
11,458,700 บาท
12,120,000 บาท
20,200,000
4,040,000
12,120,000
4,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,765,200 บาท

9,706,500 บาท
1,941,300 บาท
7,765,200 บาท
3,028,000 บาท
15,140,000 บาท
3,028,000 บาท
12,112,000 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการทีเกียวข้อง
กับการประกอบกิจกรรมขนส่งทางรางเพือให้มคี วามปลอดภัย
2. เพือจัดทํามาตรฐาน กฎหมาย กระบวนงานด้านกํากับดูแล ด้านความปลอดภัย
และความมันคงของการขนส่งทางราง
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
46,650,000 บาท
- เงินงบประมาณ
46,650,000 บาท

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยและความมันคง
ของการขนส่งทางราง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
10.0000
10.0000

รวม
10.0000
10.0000

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกลาง
20
20
20
ระเบียบ คําสัง
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
100
100
100
ร่างเกณฑ์มาตรฐานกลาง ระเบียบ คําสัง ทีเสนอ
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
26.6500
10.0000
10.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
26.6500
10.0000
10.0000
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
5.8500
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
20.8000
10.0000
10.0000
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยและความมันคง
ของการขนส่งทางราง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มเี งินนอกงบประมาณ)

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
4,370,986,100 บาท
-

ปี 2564
4,867,266,300 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบการขนส่งทางนําอย่างเชือมโยง มีมาตรฐาน เพือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเพิมศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
2. พันธกิจ
กํากับดู แล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางนําและการพาณิชยนาวี ให้มกี ารเชือมต่อ
กับระบบการขนส่งอืนๆ ทังการขนส่งผู โ้ ดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกียวเนือง
เพือให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุ นภาคการส่งออก
ให้มคี วามเขม้ แข็ง โดยมีอาํ นาจหน้าที ดังนี
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่ านนําไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการขนส่งทางนํา
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางนําและการพาณิชยนาวี
4. ดําเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางนําและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่ วยงานทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศในด้าน
การขนส่งทางนํา การพาณิชยนาวี และในส่วนทีเกียวกับอนุ สญั ญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของกรมหรือตามทีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : มีโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํา
ทีมีประสิทธิภาพ เชือมโยงทัวถึง เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
รวมทังกระจายการท่องเทียวในมิตพิ นที
ื และรายได้สู่ชุมชน
- ตัวชีวัด : การขนส่งทางนําเพิมขึนอย่างน้อยเป็ น
122.278 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทังหมด
ในปี 2564

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

ล้านตัน

104.401

122.278

รายต่อประชากร
แสนคน

0.013

0.012

ร้อยละ

80

80

(2) ผลสัมฤทธิ : มีการกํากับ ดูแล และบริการด้าน
การขนส่งทางนําและพาณิ ชยนาวีทมีี ประสิทธิภาพ ทําให้
เกิดความสะดวก ปลอดภัย และลดการสูญเสียต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ จากอุบตั เิ หตุในระบบการขนส่งทางนําลง
- ตัวชีวัด : อัตราผู ้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุในระบบขนส่ง
ทางนํา
(3) ผลสัมฤทธิ : พัฒนาและเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางนําของประเทศ รวมทังพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
- ตัวชีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง
ทีรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทสํี าเร็จการศึกษาแล้ว
และผู ้ผ่านการฝึ กอบรมเข้าปฏิบตั งิ าน
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา

ปี 2562
4,631.0757
710.9554
2,457.3108
2,457.3108
1,462.8095
24.6000
954.6061
483.6034

ปี 2563
4,370.9861
743.0878
2,328.4087
2,328.4087
1,299.4896
81.6000
47.6619
899.1677
271.0600

ปี 2564
4,867.2663
732.6758
2,436.1501
2,436.1501
1,698.4404
212.8160
47.4391
1,234.6536
203.5317
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. กํากับ ดูแล และให้บริการเพือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัย
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
ของการขนส่งทางนํา จํานวนครังของอุบตั เิ หตุ
ต่อจํานวนเทียวเดินเรือทังหมดไม่เกิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
4,370.9861
4,867.2663
4,886.6011
4,044.9244
3,461.0897
4,370.9861
4,867.2663
4,886.6011
4,044.9244
3,461.0897
-

ล้านบาท
ล้านบาท

743.0878
-

732.6758
-

795.1240
-

833.5832
-

878.8193
-

ร้อยละ

7.75

7.75

7.75

7.75

7.75

ราย

0.013

0.012

0.011

0.010

0.010

ล้านบาท
ล้านบาท

523.0324
-

936.4858
-

968.4733
-

681.0520
-

600.6247
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

15

15

15

15

15

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานและบริการ
เพือให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และเชือมโยงกับระบบการขนส่งอืน สอดคล้อง
การพัฒนาอย่างบูรณาการ (บูรณาการ)

ล้านบาท
ล้านบาท

1,714.2335
-

1,412.8095
-

1,373.0620
-

1,170.5014
-

977.3014
-

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ขนส่งทางนํา/ท่าเรือ/ร่องนําไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

899.1677
-

1,234.6536
-

1,163.9970
-

923.4200
-

920.5000
-

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราผู ้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ในระบบขนส่งทางนํา รายต่อประชากรหนึงแสนคนต่อปี
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานและบริการ
มีความสะดวก และปลอดภัย
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ขนส่งทางนํา/ท่าเรือ/ร่องนําไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางนํา
ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทังหมดภายในประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่า

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
5. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานและบริการ
มีความสะดวกและปลอดภัย (บูรณาการ)
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ร่องนํา
ไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567

ร้อยละ

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. พัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิ ชยนาวี
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง
ทีรับนักเรียนเดินเรือพาณิ ชย์ทสํี าเร็จการศึกษาแล้ว
และผูผ้ ่านการฝึ กอบรมเข้าปฏิบตั งิ าน

ล้านบาท
ล้านบาท

271.0600
-

203.5317
-

215.0000
-

214.0000
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานและบริการ
เพือการท่องเทียวให้มีความสะดวก ปลอดภัย
(บูรณาการ)
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ขนส่งทางนํา/ท่าเรือ/ร่องนําไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

91.1428
-

86.8548
-

84.3643
-

84.3643
-

83.8443
-

ร้อยละ

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานและบริการ
ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สนับสนุ นการเติบโต
ของพืนที (บูรณาการ)
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ขนส่งทางนํา/ท่าเรือ/ร่องนําไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

81.6000
-

212.8160
-

286.5805
-

138.0035
-

ร้อยละ

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

47.6619
-

47.4391
-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

-
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํา
ผลผลิตที 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํา
และพาณิชยนาวี
ผลผลิตที 3 : ผลิตบุคลากรและส่งเสริมกิจการ
พาณิ ชยนาวี
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือสนับสนุนการท่องเทียว
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรม
ประมงการเพาะเลียงกุง้ และสัตว์นาชายฝั
ํ
ง
ภาคใต้ชายแดน
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
โครงการที 1 : โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
719.4608
284.0043
719.4608
13.2150
270.7893

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3,856.7650
5.5533
1.4829
2,158.3246
5.5533
1.4829

รวม
4,867.2663
732.6758
2,436.1501
1,412.8095

-

58.7590

1,354.0505

-

-

171.7596

757.6900

-

40.2707

46.5841

-

-

86.8548

5.5533

1.4829

936.4858

-

-

212.8160
212.8160

-

-

212.8160
212.8160

-

-

47.4391
47.4391

-

-

47.4391
47.4391

-

-

1,234.6536

-

-

1,234.6536

-

-

1,234.6536

-

-

1,234.6536

-

-

203.5317
203.5317

-

-

203.5317
203.5317
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

732,675,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
743.0878

743.0878
733.3791
9.7087
-

ปี 2564
732.6758
732.6758
719.4608
13.2150
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี
795.1240
833.5832
795.1240
833.5832
781.6879
822.4218
13.4361
11.1614
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2567
878.8193
878.8193
867.6579
11.1614
-
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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) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู ้ปฏิบตั งิ านในชายแดนภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

732,675,800 บาท
719,460,800
567,281,900
436,931,200
130,350,700
152,178,900
13,215,000
13,215,000
10,940,300
3,426,600
282,500
246,000
6,631,500
353,700
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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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2,436,150,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํ า
1,412,809,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานการขนส่งทางนําของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ไปสูส่ ่วนภูมภิ าค อันจะเป็ นการยกระดับฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพืนทีโครงการและบริเวณใกล้เคียงให้ดขี นตามลํ
ึ
าดับ นอกจากนียังเป็ นการบรรเทา
ํ
ปัญหาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทังในแม่นาและทะเล
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา
2. ก่อสร้างท่าเรือ
3. ก่อสร้างเขือนกันทรายและกันคลืน
4. ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
5. ก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพัง

งบดําเนิ นงาน
58.7590
23.4558
31.5244
3.7788

งบลงทุน
1,354.0505
475.9725
134.3425
42.8170
533.9887
166.9298

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
1,412.8095
499.4283
134.3425
74.3414
533.9887
170.7086

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าเรือ
33
10
10
10
10
( 27 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือนกันทรายและคลืน
2
1
1
1
1
(1)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือนป้ องกันตลิงพัง
10
11
11
11
11
(-)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างป้ องกันและแก้ไข
11
9
9
9
9
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
(7)
ร่องนํา
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา Sand Bypassing
2
3
3
3
3
(-)
ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน Sand Bypassing
100,000
786,300
786,300
786,300
786,300
(-)
ร่องนํา
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา
111
104
104
104
104
( 47 )
ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน
10,896,780
9,573,500
9,573,500
9,573,500
9,573,500
( 2,847,406 )

84

ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
(ผล)*
100
100
( 100 )
1,714.2335 1,412.8095

1,373.0620

1,170.5014

977.3014

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,714.2335
63.6302
1,650.6033
-

1,373.0620
87.3014
1,285.7606
-

1,170.5014
87.3014
1,083.2000
-

977.3014
87.3014
890.0000
-

หน่ วยนับ

ร้อยละ

1,412.8095
58.7590
1,354.0505
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
แผน
แผน
แผน
100

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

100

100
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํ า
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิงก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(15) วัสดุเครืองแต่งกาย
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าพัฒนาระบบเพือการบํารุงรักษาท่าเรือชายฝัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,412,809,500 บาท
58,759,000
50,282,200
2,364,000
3,300,000
40,000
9,743,800
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
8,476,800
7,198,000
889,100
389,700
1,354,050,500
1,354,050,500
86,642,500
4,400,000
4,400,000

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

22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
342,500 บาท
342,500 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือทะเล (จท.ข.8,จท.ข.5,จท.25,จท.ข.17,จท.217,จท.ข.400)
กรุงเทพมหานคร 6 ลํา
(2) ซ่อมใหญ่เรือแม่นาํ (จท.ข.29,จท.229,จท.ข.45,จท.245,จท.ข.51,จท.พ.251)
กรุงเทพมหานคร 6 ลํา
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อนๆ
ื

66,000,000 บาท
36,000,000 บาท
30,000,000 บาท
15,900,000 บาท

(1) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง
2 ชุด

2,800,000 บาท

(2) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 4 จ.สงขลา
1 ชุด

1,400,000 บาท

(3) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 5 จ.จันทบุรี
3 ชุด

4,200,000 บาท

(4) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง
1 ชุด

2,500,000 บาท

(5) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 5 จ.จันทบุรี
1 ชุด

2,500,000 บาท

(6) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 6
จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชุด
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณหาดหัวหินและ
หาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

2,500,000 บาท
1,267,408,000 บาท
15,046,300 บาท
5,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าศึกษาเพือกําหนดพืนทีมีศกั ยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพือการขนส่งทางนําบริเวณแม่นาํ ชายฝังอ่าวไทยและอันดามัน
กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทีบริเวณบ้านหน้าโกฏิ
ถึงบ้านหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืนๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 422,004 หน่วย)
(2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล
Sand Bypassing ร่องนําเทพา อ.เทพา จ.สงขลา เนือดินประมาณ
286,300 ลบ.ม.
(3) ค่าปรับปรุงเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเลประจําปี (หาดพัทยา
จ.ชลบุรี และที ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา) 2 แห่ง
(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล
Sand Bypassing ร่องนํานราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
เนือดินประมาณ 250,000 ลบ.ม.
(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล
Sand Bypassing ร่องนําสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เนือดินประมาณ
250,000 ลบ.ม.
(6) ค่าปรับปรุงเขือนป้ องกันตลิงประจําปี ในพืนที จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร
และ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 แห่ง

5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
83,155,000 บาท
8,650,000 บาท
74,505,000 บาท
300,000,000
60,000,000
74,505,000
105,825,000
59,670,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,169,206,700 บาท
32,060,800 บาท

34,775,100 บาท
50,000,000 บาท

30,486,500 บาท

29,518,900 บาท
30,000,000 บาท

(7) ค่าก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขือน และหลักไฟแสดง
ทีหมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครืองหมายการเดินเรือ ในเขตพืนที
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง 7 หลัก

10,500,000 บาท

(8) ค่าก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขือน และหลักไฟแสดง
ทีหมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครืองหมายการเดินเรือ ในเขตพืนที
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 5 จ.จันทบุรี 9 หลัก

13,500,000 บาท
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(9) ค่าก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขือน และหลักไฟแสดง
ทีหมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครืองหมายการเดินเรือ ในเขตพืนที
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 6 จ.สุราษฎร์ธานี 9 หลัก
(10) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล (ดําเนินการเอง) ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ร่องนํา เนือดินประมาณ 1,515,500 ลบ.ม.

13,500,000 บาท
53,269,800 บาท

(11) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
จํานวน 18 ร่องนํา เนือดินประมาณ 1,215,000 ลบ.ม.

31,164,800 บาท

(12) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 2 จ.นครสวรรค์ จํานวน 8 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 915,000 ลบ.ม.

23,469,800 บาท

(13) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 7 จ.เชียงใหม่ จํานวน 16 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 900,000 ลบ.ม.

23,085,000 บาท

(14) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศ (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 8 จ.ขอนแก่น จํานวน 12 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 1,094,000 ลบ.ม.

28,061,100 บาท

(15) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง จํานวน 11 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 900,000 ลบ.ม.

31,635,000 บาท

(16) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 4 จ.สงขลา จํานวน 8 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 816,000 ลบ.ม.

28,682,400 บาท

(17) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 5 จ.จันทบุรี จํานวน 10 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 568,000 ลบ.ม.

19,965,200 บาท

(18) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล (ดําเนินการเอง)
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 6 จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 16 ร่องนํา
เนือดินประมาณ 900,000 ลบ.ม.

31,635,000 บาท

(19) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนํา
ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
เนือดินประมาณ 250,000 ลบ.ม.
(20) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําคลอง
โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เนือดินประมาณ 300,000 ลบ.ม.
(21) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําปากบารา
อ.ละงู จ.สตูล เนือดินประมาณ 200,000 ลบ.ม.

23,415,100 บาท
27,001,900 บาท
18,476,600 บาท
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(22) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง บริเวณ ต.ชิงโค ต.หัวเขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว)
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(23) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทีบริเวณ ต.คลองแดน
อ.ระโนด จ.สงขลา
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(25) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รีเกาะสมุย อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(27) ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณหมู่ 5 ต.ท่าชนะ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

44,660,600 บาท
290,700,000
129,837,400
35,610,200
80,591,800
44,660,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,500,000 บาท

59,600,000
48,100,000
11,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
46,936,900 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
47,789,400 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
25,089,100 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
17,286,200 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณบ้านทุง่ ใหญ่
หมูท่ ี 3-7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือในแม่นาโขง
ํ บริเวณเทศบาลตําบลบ้านด่าน
โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) ค่าก่อสร้างเขือนกันทรายและคลืนร่องนําบ้านกรูด อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) ค่าเสริมทรายป้ องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ระยะที 1 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(32) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่นาน่
ํ านบ้านวังกะจะ หมูท่ ี 9 ต.ฆะมัง
อ.เมือง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(33) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่นาน่
ํ าน บ้านหอไกร หมูท่ ี 4 ต.หอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจติ ร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

58,820,200 บาท
219,935,000
44,000,000
46,075,900
58,820,200
71,038,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,564,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,564,000
15,436,000

บาท
บาท
บาท
บาท
42,474,500 บาท

111,000,000
22,200,000
42,474,500
46,325,500

บาท
บาท
บาท
บาท
121,953,000 บาท

590,000,000
118,000,000
121,953,000
210,630,000
139,417,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,637,300 บาท

33,000,000
6,600,000
13,637,300
12,762,700

บาท
บาท
บาท
บาท
32,000,000 บาท

40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
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(34) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพังริมแม่นาเจ้
ํ าพระยา หมูบ่ ้านโรงนําแข็ง
หมู่ 5 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(35) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพัง บริเวณลํานําพอง โครงการพัฒนาทีดิน
มูลนิธิชยั พัฒนา บ้านเหมือดแอ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(36) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่นามู
ํ ล บ้านหนองรี ต.ท่าช้าง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(37) ค่าปรับปรุงกําแพงหินทิงป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณบ้านทุง่ ประดู่
หมูท่ ี 2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(38) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงแม่นาลพบุ
ํ รี บริเวณหมูท่ ี 6 ต.ขยาย
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(39) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงแม่นาชี
ํ หมูท่ ี 7 บ้านฤทธิรักษา ถึง หมูท่ ี 3
บ้านแก่งโก ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(40) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงคลองมีน ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
24,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
24,092,500 บาท
46,000,000
9,200,000
24,092,500
12,707,500

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

75,000,000 บาท
15,000,000 บาท
60,000,000 บาท
3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
7,600,000 บาท
38,000,000 บาท
7,600,000 บาท
30,400,000 บาท
12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
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7.2.2 ผลผลิตที 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ าและพาณิ ชยนาวี
936,485,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจตรา และปราบปรามให้เป็ นไปตามกฎหมายด้านการขนส่งทางนําและพาณิชยนาวี
ในความรับผิดชอบให้มคี วามปลอดภัย ได้แก่ การออกใบสําคัญในการอนุญาตการใช้เรือ ท่าเรือ สิงล่วงลําลํานํา
การสอบความรูค้ นประจําเรือ และการเป็ นผูน้ าํ ร่องเรือ รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริมระบบ การกํากับดูแล
การขนส่งทางนําและพาณิ ชยนาวี
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
171.7596
20.3458
16.8972
134.5166

รวมทังสิน
1. การออกใบสําคัญ
2. การนําร่องเรือ
3. การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ

งบลงทุน
757.6900
466.1340
2.0000
289.5560

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5.5533
1.4829
0.6512
0.2435
1.4829
4.6586
-

รวม
936.4858
487.1310
20.6236
428.7312

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกใบสําคัญ
232,000
233,000
234,000
235,000
236,000
( 161,215 )
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการนําร่องเรือ
41,400
41,600
41,800
42,000
42,200
( 16,165 )
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการตรวจตราและควบคุม
170,000
175,000
180,000
185,000
190,000
การเดินเรือ
( 94,240 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินงาน
100
100
100
100
100
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
523.0324
936.4858
968.4733
681.0520
600.6247
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
523.0324
936.4858
968.4733
681.0520
600.6247
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

181.4452
334.1085
5.5013
1.9774
-

171.7596
757.6900
5.5533
1.4829
-

296.8539
657.5371
5.9629
8.1194
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

266.9456
406.0000
5.9629
2.1435
-

242.5183
350.0000
5.9629
2.1435
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ าและพาณิ ชยนาวี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) ค่าตอบแทนเงินรางวัลประเพณี ท ้องถินหรือค่าตอบแทนวันหยุดพักผ่อน
ประจําปี
(6) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิงก่อสร้าง
(9) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12) ค่าประชาสัมพันธ์
(13) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(14) ค่าสนับสนุนการปฏิบตั งิ านหน่วยงาน (สํานักงานผู ้ช่วยฑูตฝ่ ายกิจการ
ทางทะเล)
(15) วัสดุสาํ นักงาน
(16) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์
(21) วัสดุเครืองแต่งกาย
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(23) วัสดุอาหาร
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา

936,485,800 บาท
171,759,600
159,993,400
154,160,500
4,647,600
3,588,000
1,145,100
381,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

85,100
32,970,200
2,536,900
594,000
848,800
70,216,100
2,853,400
1,236,500
9,834,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,146,900
476,000
20,555,300
104,800
60,000
40,000
165,000
50,000
400,000
200,000
25,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสู บไม่ตากว่
ํ า
2,400 ซีซี ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จํานวน 6 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีนัง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสู บไม่ตากว่
ํ า
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีนัง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสู บไม่ตากว่
ํ า
2,400 ซีซี 6 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่าสํานักงาน ณ กรุงลอนดอน 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

1,006,900 บาท
5,328,000
1,014,200
110,100
1,006,900
1,065,600
1,065,600
1,065,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
144,200 บาท

1,474,100
199,500
246,000
144,200
294,800
294,800
294,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,394,000 บาท

11,970,000
1,197,000
2,394,000
2,394,000
2,394,000
3,591,000

บาท
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
11,766,200
7,215,900
882,200
632,100
26,400
3,009,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) เรือตรวจการณ์ลาํ นํา ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 65 ฟุต
กรุงเทพมหานคร 1 ลํา
(3) เรือกูภ้ ยั ความเร็วสูง สีสม้ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 3 สาขาสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลํา
(4) เรือตรวจการณ์อลูมเิ นียมท้องแบน สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 2
สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ลํา
(5) เรือตรวจการณ์อลูมเิ นียมท้องแบน สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 2
สาขาอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ลํา
(6) เรือตรวจการณ์อลูมเิ นียมท้องแบน สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 7
สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ลํา
(7) เรือตรวจการณ์อลูมเิ นียมท้องแบน สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 7
สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ลํา
(8) เรือตรวจการณ์อลูมเิ นียมท้องแบน สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 1
สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ลํา
(9) เรือตรวจการณ์อลูมเิ นียมท้องแบน กรุงเทพมหานคร 1 ลํา
(10) เรือตรวจการณ์ลาํ นําขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 21 ฟุต
สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 1 สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลํา
(11) เรือตรวจการณ์ลาํ นําขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 21 ฟุต
สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 1 สาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ลํา
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมันคงปลอดภัย
เครือข่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(2) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine
Department (SW@MD) กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) คลองแสนแสบ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

757,690,000
757,690,000
185,287,200
57,120,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,920,000 บาท
30,000,000 บาท
7,000,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
95,928,200 บาท
43,868,000 บาท
5,000,000 บาท
39,324,400 บาท
7,735,800 บาท
45,491,800
9,098,400
7,735,800
28,657,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (จท.158, จท.212 ,จท.214, จท.222, จท.218,
จท.264) กรุงเทพมหานคร 6 ลํา
(2) ซ่อมเรือขนาดใหญ่ (เรือเด่นสุทธิ, เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 801,
เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 804) กรุงเทพมหานคร 3 ลํา
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย
พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาตราด ต.แหลมงอบ
อ.แหลมงอบ จ.ตราด 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
34,380,000
ปี 2564 ตังงบประมาณ
6,876,000
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
27,504,000
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
697,777,000
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
249,805,900
ปี 2562 ตังงบประมาณ
14,407,400
ปี 2563 ตังงบประมาณ
45,915,600
ปี 2564 ตังงบประมาณ
387,648,100
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีทําการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
14,390,000
ปี 2561 ตังงบประมาณ
2,880,000
ปี 2562 ตังงบประมาณ
4,775,500
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
6,734,500
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงอาคารสถานีนาํ ร่องสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
10,000,000
ปี 2564 ตังงบประมาณ
2,000,000
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
8,000,000

32,239,000 บาท
9,927,000 บาท
22,312,000 บาท
572,402,800 บาท
6,876,000 บาท

6,876,000 บาท
บาท
บาท
บาท
390,919,700 บาท
3,271,600 บาท
387,648,100 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,734,500 บาท
6,734,500 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,000,000 บาท
5,000,000 บาท
2,000,000 บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) โครงการจัดตังศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดตลาดนําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 โครงการ

160,872,600 บาท
19,432,600 บาท

(2) โครงการจัดตังศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเพือพัฒนาพืนทีต้นแบบการท่องเทียววิถคี ลอง วิถไี ทย
ตามรอยเสด็จคลองดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 โครงการ
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจจัดทําแผนที และรายละเอียดของสิงล่วงลําลํานํา
บริเวณชายฝังทะเล ทะเลสาบ และแม่นาภายในประเทศ
ํ
กรุงเทพมหานคร
1 รายการ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรัฐเจ้าของท่าเรือ
2) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
3) ค่าบํารุงสมาชิกนําร่องสากล
4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเจ้าพนักงานนําร่อง

50,700,000 บาท

90,740,000 บาท
349,000,000
69,800,000
90,740,000
188,460,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,553,300
5,553,300
651,200
4,658,600
243,500
1,482,900
1,482,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2.3 ผลผลิตที 3 : ผลิตบุคลากรและส่งเสริมกิจการพาณิ ชยนาวี
86,854,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
ผลิต ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรเพือการพาณิชยนาวีและบุคลากรประจําเรือให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีและทีเกียวเนือง
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี

งบดําเนิ นงาน
40.2707
40.2707

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
46.5841
46.5841
-

รวม
86.8548
86.8548

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตและพัฒนาบุคลากร
180
180
180
180
180
ด้านพาณิ ชยนาวี
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านพาณิ ชยนาวีมคี ุณภาพ
100
100
100
100
100
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
91.1428
86.8548
84.3643
84.3643
83.8443
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
91.1428
86.8548
84.3643
84.3643
83.8443
ล้านบาท
43.0641
40.2707
44.1143
44.1143
43.5943
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
48.0787
46.5841
40.2500
40.2500
40.2500
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

99

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลิตบุคลากรและส่งเสริมกิจการพาณิ ชยนาวี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาทีขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(3) ค่าตอบแทนการเรียนการสอน
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิงก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุศกึ ษา
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ค่าจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้ า (UPS) พร้อมติดตัง สําหรับเครืองมือ
ฝึ กจําลองระบบการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 เครือง
(2) ค่าพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิ ชย์และระบบ
ฝึ กอบรมสําหรับคนประจําเรือ ศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 ระบบ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กสาครวิสยั
จ.สมุทรปราการ 1 ลํา
(2) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กวิสูตรสาคร
จ.สมุทรปราการ 1 ลํา

86,854,800 บาท
40,270,700
28,657,100
277,000
5,196,000
2,293,000
5,091,000
490,000
486,000
1,212,000
2,200,000
102,000
10,100,100
130,000
250,000
830,000
11,613,600
10,247,200
794,400
572,000
46,584,100
46,584,100
41,584,100
14,708,400

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

1,100,000 บาท
13,608,400 บาท
26,875,700 บาท
16,662,500 บาท
10,213,200 บาท

100

2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
212,816,000 บาท
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ นการท่องเทียว
212,816,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาท่าเทียบเรือทีมีความเหมาะสมสําหรับรองรับเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise) รวมถึงให้ความสะดวก
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเทียว และปรับปรุงท่าเรือเพือส่งเสริมการท่องเทียวทีมีอยูเ่ ดิมให้มปี ระสิทธิภาพ
ซึงจะเป็ นการยกระดับมาตรฐานการท่องเทียวทางนําของประเทศไทยให้สูงขึน
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
719,000,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
719,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
212.8160
212.8160
-

รวม
212.8160
212.8160

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุน
6
4
4
4
การท่องเทียว
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
(-)
ล้านบาท
81.6000
212.8160
286.5805
138.0035
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
81.6000
212.8160
286.5805
138.0035
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

81.6000
-

212.8160
-

286.5805
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

138.0035
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ นการท่องเทียว

212,816,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
ท่าเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทเพือพัฒนาท่าเรือสําราญขนาดใหญ่
(Cruise Terminal) และสํารวจออกแบบท่าเรือสําราญขนาดใหญ่บริเวณ
ชายฝังอันดามัน กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สําหรับเรือสําราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร
1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเสริมทรายป้ องกันการกัดเซาะ
สนับสนุนการท่องเทียวชายหาดชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

212,816,000
212,816,000
212,816,000
64,030,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,680,000 บาท
18,000,000
3,600,000
4,680,000
9,720,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,800,000 บาท
70,000,000
14,000,000
30,800,000
25,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,350,000 บาท
70,000,000
14,000,000
21,350,000
34,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,600,000 บาท

18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
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(5) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเสริมทรายป้ องกันการกัดเซาะ
สนับสนุนการท่องเทียวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา
1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์สนับสนุนการท่องเทียวบริเวณ
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 1 แห่ง
(2) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเพือการท่องเทียวและบริหารจัดการภายใน
ท่าเทียบเรือเพือความปลอดภัยทีท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือหาดริน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเพือการท่องเทียวและบริหารจัดการภายใน
ท่าเทียบเรือเพือความปลอดภัยทีท่าเทียบเรือโดยสารและท่องเทียวปากคลอง
จิหลาด จ.กระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าปรับปรุงท่าเรือเพือการท่องเทียวทีท่าเรือเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
148,786,000 บาท
25,000,000 บาท

41,786,000 บาท
170,000,000
34,000,000
41,786,000
56,210,500
38,003,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

250,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมประมงการเพาะเลียงกุง้ และสัตว์นํา
ชายฝังภาคใต้ชายแดน

47,439,100 บาท
47,439,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับอุตสาหกรรมการประมง ให้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจการประมงทีมีประสิทธิภาพ
7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
784,663,000 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
784,663,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. การปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
47.4391
47.4391
-

รวม
47.4391
47.4391

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพืนฐานเพือสนันสนุน
2
2
การปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
(2)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
737.2239
47.4391
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
737.2239
47.4391
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

737.2239
-

47.4391
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมประมงการเพาะเลียงกุง้
และสัตว์นําชายฝังภาคใต้ชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาความเหมาะสม และสํารวจออกแบบ เพือพัฒนาท่าเทียบเรือ
ในอ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝังปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

47,439,100 บาท
47,439,100
47,439,100
47,439,100
7,773,900

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
39,665,200 บาท
39,665,200 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.5.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
เพือสนับสนุ นระบบโลจิสติกส์

1,234,653,600 บาท
1,234,653,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกทางนํา ทังการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารให้ได้รบั ความสะดวก
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงได้ทวถึ
ั ง อันได้แก่ ท่าเรือ การขุดลอกบํารุงรักษาร่องนําและเขือน
ป้ องกันตลิงพัง อันเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ทางนําให้มปี ระสิทธิภาพ ช่วยลด
ต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่ง และนําไปสูก่ ารเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ
7.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี สมุทรสาคร เชียงราย พระนครศรีอยุธยา
7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
7,934,654,400 บาท
7.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
7,934,654,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,234.6536
1,234.6536
-

รวม
1,234.6536
1,234.6536

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุน
46
53
53
53
53
ระบบโลจิสติกส์
(2)
ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน
7,787,400
9,535,100
9,535,100
9,535,100
9,535,100
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
100
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
(ผล)*
3,692.0838 1,234.6536

1,163.9970

923.4200

920.5000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3,692.0838
3,667.0838
25.0000
-

1,163.9970
1,163.9970
-

923.4200
923.4200
-

920.5000
920.5000
-

หน่ วยนับ

1,234.6536
1,234.6536
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
เพือสนับสนุ นระบบโลจิสติกส์

1,234,653,600 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน การให้บริการประชาชนเพือรองรับงาน NSW กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาวางแผนเพิมศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งในแม่นาเจ้
ํ าพระยา
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงเพือเพิมประสิทธิภาพทางเรือเดิน
ในแม่นาป่
ํ าสัก ระยะ 2 ตอนที 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงเพือเพิมประสิทธิภาพทางเรือเดิน
ในแม่นาป่
ํ าสัก ระยะ 2 ตอนที 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,234,653,600
1,234,653,600
13,957,600
13,957,600

บาท
บาท
บาท
บาท

13,957,600 บาท
82,093,900
16,418,800
13,957,600
51,717,500

บาท
บาท
บาท
บาท
1,220,696,000 บาท
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท

40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
5,034,000 บาท
2,780,000 บาท
10,000,000
2,000,000
2,780,000
2,430,000
2,790,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,254,000 บาท

11,270,000
2,254,000
4,508,000
4,508,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่นาเจ้
ํ าพระยาและคลองสาขา
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประจําปี 8 แห่ง
(2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําสงขลา
(ร่องนอก) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เนือดินประมาณ 1,583,300 ลบ.ม.
(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําบ้านดอน
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เนือดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม.
(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาโขง
ํ บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือ
เชียงแสน แห่งที 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนือดินประมาณ 300,000 ลบ.ม.
(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําสมุทรสาคร
(ท่าจีน) อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เนือดินประมาณ 1,413,100 ลบ.ม.
(6) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนํากันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง เนือดินประมาณ 1,005,400 ลบ.ม.
(7) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําปากพนัง
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เนือดินประมาณ 655,000 ลบ.ม.

1,207,662,000 บาท
25,000,000 บาท
138,548,100 บาท
91,626,400 บาท
30,718,300 บาท
133,033,400 บาท
154,369,000 บาท
60,890,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนํา
ทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที 2 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เนือดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม.
(9) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําปัตตานี
และบริเวณทีจอดพักเรือปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เนือดินประมาณ
755,000 ลบ.ม.
(10) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเลทีร่องนําบางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนือดินประมาณ 1,823,300 ลบ.ม.
(11) ค่าก่อสร้างเพือพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(12) ค่าก่อสร้างเพือพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

88,967,300 บาท

66,922,500 บาท
158,526,300 บาท
10,212,900 บาท
58,610,800
12,000,000
36,397,900
10,212,900

บาท
บาท
บาท
บาท
9,164,800 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) ค่าพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอํานวยความปลอดภัยเพือรองรับ
การให้บริการแก่ผู ้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
29 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงเพือเพิมประสิทธิภาพทางเรือเดิน
ในแม่นาป่
ํ าสัก ระยะ 2 ตอนที 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าก่อสร้างเพือพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือเกียกกาย
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าก่อสร้างเพือพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือบางโพ
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงเพือเพิมประสิทธิภาพทางเรือเดิน
ในแม่นาป่
ํ าสัก ระยะ 2 ตอนที 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

18,758,000 บาท
50,000,000
10,000,000
18,758,000
21,242,000

บาท
บาท
บาท
บาท
90,175,000 บาท

500,000,000
100,000,000
90,175,000
198,900,000
110,925,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,000,000 บาท

45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
112,750,000 บาท
563,750,000
112,750,000
225,500,000
225,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
7.6.1 โครงการที 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ น
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ า

203,531,700 บาท
203,531,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาและบํารุงรักษาร่องนําสําหรับเพิมพืนทีรองรับนําตามธรรมชาติ เพิมประสิทธิภาพในการระบายนํา
ของลํานําและเชือมโยงเครือข่ายลุม่ นํา ทังในและนอกเขตชลประทาน ซึงเป็ นการป้ องกันและช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ทีเกิดขึนและยังเป็ นการรักษาสภาพลํานํา ให้คงสภาพตามธรรมชาติ สนับสนุนองค์กรลุม่ นํา ตลอดจนเพิมพืนที
แก้มลิงกักเก็บนําธรรมชาติในลํานําไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไปได้ดว้ ย
7.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ ลําพูน ตาก ลําปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจติ ร นครสวรรค์ กําแพงเพชร ชัยภูมิ
นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ
นครพนม เลย เพชรบูรณ์ หนองคาย
7.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
1,610,164,700 บาท
7.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,610,164,700 บาท
- เงินงบประมาณ
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
203.5317
203.5317
-

รวม
203.5317
203.5317

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร่องนํา
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา
9
1
1
1
(-)
ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน
4,487,500
500,000
500,000
500,000
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
(-)
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
แผน
แผน
(ผล)*
977.6330
203.5317
977.6330
977.6330
-

203.5317
203.5317
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
215.0000

214.0000

-

215.0000
215.0000
-

214.0000
214.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ น
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ า

203,531,700 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื นฟูแม่นามอก
ํ
(นําแม่มอก) จ.สุโขทัย 1 ฉบับ

203,531,700
203,531,700
203,531,700
103,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท

(2) ค่าสํารวจออกแบบสําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาสายหลั
ํ
ก
ทีแม่นาปิ
ํ ง แม่นาวั
ํ ง แม่นายม
ํ และแม่นาน่
ํ าน รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 7 จ.เชียงใหม่ และสํานักงานพัฒนา
และบํารุงรักษาทางนําที 2 จ.นครสวรรค์ 1 ฉบับ

30,000,000 บาท

(3) ค่าสํารวจออกแบบสําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาสายหลั
ํ
ก
ทีแม่นาชี
ํ แม่นามู
ํ ล แม่นาเลย
ํ และแม่นาสงคราม
ํ
รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 8 จ.ขอนแก่น 1 ฉบับ

30,000,000 บาท

(4) ค่าสํารวจออกแบบสําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาสายหลั
ํ
ก
ทีแม่นาปิ
ํ ง แม่นาวั
ํ ง แม่นายม
ํ และแม่นาน่
ํ าน รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 7 จ.เชียงใหม่ และสํานักงานพัฒนา
และบํารุงรักษาทางนําที 2 จ.นครสวรรค์ 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าสํารวจออกแบบสําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษาแม่นาสายหลั
ํ
ก
ทีแม่นาชี
ํ แม่นามู
ํ ล แม่นาเลย
ํ และแม่นาสงคราม
ํ
รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 8 จ.ขอนแก่น 1 ฉบับ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าจ้างเหมาขุดลอกร่องนําร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
เพือพัฒนาและฟื นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จ.สงขลา (ตังแต่ กม.2 - กม.4)
เนือดินประมาณ 500,000 ลบ.ม.

11,500,000 บาท
52,500,000
10,500,000
11,500,000
30,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,500,000 บาท
52,500,000
10,500,000
11,500,000
30,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
100,531,700 บาท

100,531,700 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
กรมเจ้าท่า

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

สถานะการเงิน

ปี 2562

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
42.4723
37.1088
32.2547

1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา

60.9326

ปี 2563
48.2994

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุ นหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุ นและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

30.4000
30.4000
-

31.9200
31.9200
-

33.5160
33.5160
-

35.1918
35.1918
-

36.9514
36.9514
-

38.7990
38.7990
-

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนํ าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)

91.3326
91.3326

80.2194
80.2194

75.9883
75.9883

72.3006
72.3006

69.2061
69.2061

66.7577
66.7577

6. แผนการใช้จา่ ยอืน

43.0332

37.7471

38.8795

40.0459

41.2474

43.3098

6.1 ภารกิจพืนฐาน

43.0332

37.7471

38.8795

40.0459

41.2474

43.3098

43.0332

37.7471

38.8795

40.0459

41.2474

43.3098

6.1.1 รายจ่ายประจํา

ปี 2567
27.9587

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

6.2.1 รายจ่ายประจํา

-

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

-

-

-

-

-

-

7. คงเหลือ (5.-6.)

48.2994

42.4723

37.1088

32.2547

27.9587

23.4479

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

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

ปี 2564
128,577,485,300 บาท
638,207,000 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ระบบทางหลวงทีสะดวก ปลอดภัย และเชือมโยงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชือมต่อ (Connectivity)
การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ทีสมบูรณ์ เพือการขับเคลือนประเทศ
ทังในด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. ควบคุมดู แลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง
ให้ได้ตามมาตรฐานเพือคุณภาพการให้บริการทีดี
3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

2.15

1.94

77.00

77.50

(1) ผลสัมฤทธิ : โครงสร้างพืนฐานทางด้านถนน
ได้รบั การพัฒนา ให้เกิดความเชือมโยง และคล่องตัว
เพือให้ผู ้ใช้บริการระบบทางหลวงได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
นําไปสู่การขับเคลือนประเทศทังด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชีวัด : อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
บนระบบทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
- ตัวชีวัด : อัตราการเคลือนตัวของรถบนระบบ
ทางหลวงสายหลัก

จํานวนต่อ
หนึงแสนคน
กม./ชม.
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปี 2562
117,138.8497
4,980.7253
25,393.0973
25,393.0973
86,765.0271
2,000.0000
70,315.6017
4,647.1176
9,802.3078

ปี 2563
113,883.4316
5,067.9898
27,192.2075
27,192.2075
81,623.2343
3,134.0000
65,097.9860
3,804.5191
9,586.7292

ปี 2564
128,577.4853
5,043.4298
30,611.7114
30,611.7114
92,922.3441
5,081.9000
75,905.7685
3,370.2961
8,564.3795
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
1. การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชือมต่อ เข้าถึง
และคล่องตัว เพือระบบการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์
ทีสมดุลและสมบูรณ์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเคลือนตัวของรถ
บนระบบทางหลวงสายหลัก
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเ้ กียวข้อง
ในด้านการพัฒนาระบบทางหลวง

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ล้านบาท 114,959.0716 129,215.6923 123,326.8128 91,649.8737 33,874.2556
ล้านบาท 113,883.4316 128,577.4853 123,326.6310 91,649.8737 33,874.2556
1,075.6400
638.2070
0.1818
ล้านบาท
1,075.6400
638.2070
0.1818
ล้านบาท

กม./ชม.

77

77.5

78

78.5

-

ร้อยละ

83

85

86

87

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
2. การพัฒนาและบํารุงรักษาระดับการให้บริการของระบบ
ทางหลวง ทีรวดเร็ว ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ระยะทางของโครงข่ายทางหลวง
ทีได้รบั การบํารุงรักษา
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระยะทางของทางหลวง
ทีมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ของผิวทาง
ไม่เกิน 3.5 ม./กม.

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

81,623.2343
1,075.6400
1,075.6400

92,922.3441
638.2070
638.2070

90,992.9850
0.1818
0.1818

59,068.1901
-

999.8500
-

70,575

72,743

73,370

74,889

76,473

ร้อยละ

87

87

87

87

87

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. การควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
บนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
บนระบบทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

ล้านบาท
ล้านบาท

22,804.3841
-

25,199.0533
-

23,343.6575
-

23,427.9775
-

23,554.6975
-

จํานวน
ต่อหนึง
แสนคน

2.15

1.94

1.75

1.75

1.75

ร้อยละ

83

85

87

87

87

ล้านบาท
ล้านบาท

4,387.8234
-

5,412.6581
-

3,787.9575
-

3,787.9575
-

3,787.9575
-

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ กียวข้องด้านความปลอดภัยบนทางหลวง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

กม.
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื อง เพือเชือมโยงความสมดุล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม บนพืนฐาน
แห่งความพอเพียง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

ปี 2567

ล้านบาท
ล้านบาท

5,067.9898
-

5,531.7506
-

5,043.4298
-

5,202.0310
-

5,365.7486
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การบํารุงรักษา
ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดนเพือขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,987.9934
670.7803
4,987.9934
55.4364
615.3439

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
122,263.5111
2.2879
652.9126
29,679.4976
2.2879
314.5820

รวม
128,577.4853
5,043.4298
30,611.7114

-

142.0004
228.2814

1,145.3950
23,419.9767

2.2879
-

162.1009
99.0110

1,451.7842
23,747.2691

-

245.0621
-

5,114.1259
5,081.9000
538.0000

-

53.4701
-

5,412.6581
5,081.9000
538.0000

โครงการที 2 : โครงการยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวติ ของคนยากจน
โครงการที 3 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนืองในแหล่ง
ท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงของภาค

-

-

385.0000

-

-

385.0000

-

-

260.0000

-

-

260.0000

โครงการที 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
สนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเชือมโยงการค้าโลก

-

-

410.0000

-

-

410.0000

โครงการที 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
โครงการที 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

230.0000

-

-

230.0000

-

-

550.0000

-

-

550.0000

โครงการที 7 : โครงการการพัฒนาการท่องเทียว
และการค้าเมืองชายแดน
โครงการที 8 : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร
โครงการที 9 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน
โครงการที 10 : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที 11 : โครงการพัฒนาพืนที
เศรษฐกิจชายแดน

-

-

275.0000

-

-

275.0000

-

-

50.0000

-

-

50.0000

-

-

70.0000

-

-

70.0000

-

-

40.0000

-

-

40.0000

-

-

76.9000

-

-

76.9000
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,987.9934
670.7803

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
122,263.5111
2.2879
652.9126

รวม
128,577.4853

โครงการที 12 : โครงการพัฒนาการท่องเทียว
ของภาคตะวันออก
โครงการที 13 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก กรณีเส้นทางท่องเทียวสายสุขภาพ
ปราจีนบุรี

-

-

223.0000

-

-

223.0000

-

-

80.0000

-

-

80.0000

โครงการที 14 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง
โครงการที 15 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
โครงการที 16 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
โครงการที 17 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียววิถชี วี ติ ลุม่ นําโขง - เชิงกีฬา
โครงการที 18 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวธรรมชาติ
โครงการที 19 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียง
เศรษฐกิจ

-

-

110.0000

-

-

110.0000

-

-

618.0000

-

-

618.0000

-

-

100.0000

-

-

100.0000

-

-

618.0000

-

-

618.0000

-

-

48.0000

-

-

48.0000

-

-

175.0000

-

-

175.0000

โครงการที 20 : โครงการพัฒนาฐานอุตสาหกรรม
ชีวภาพ การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงและประตู
การค้าฝังตะวันตก

-

-

65.0000

-

-

65.0000

โครงการที 21 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
บนบกบริเวณตอนในของภาค เชือมโยงกับแหล่ง
ท่องเทียวทางทะเลทีมีชอเสี
ื ยง

-

-

120.0000

-

-

120.0000

โครงการที 22 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทียวชุมชนให้มคี วามเข ้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที

-

-

40.0000

-

-

40.0000

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
โครงการที 2 : โครงการก่อสร้างทางหลวง
เชือมโยงระหว่างประเทศ
โครงการที 3 : โครงการยกระดับความปลอดภัย
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่

-

-

75,567.4379

-

-

-

11,471.9567

-

-

11,471.9567

-

-

3,683.7706

-

-

3,683.7706

-

-

1,769.9910

-

-

1,769.9910

338.3306

75,905.7685
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,987.9934
670.7803

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
122,263.5111
2.2879
652.9126

รวม
128,577.4853

โครงการที 4 : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชือมโยงระหว่างภาค
โครงการที 5 : โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามจุดตัดทางรถไฟ
โครงการที 6 : โครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน
โครงการที 7 : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
โครงการที 8 : โครงการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการที 9 : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทาง
การจราจรเพือความปลอดภัย
โครงการที 10 : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถ
และสถานีตรวจสอบนําหนัก
โครงการที 11 : โครงการก่อสร้างทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2)

-

-

6,651.9323

-

-

6,651.9323

-

-

1,015.2045

-

-

1,015.2045

-

-

35,767.5923

-

-

-

9,170.5000

-

-

-

-

-

575.9980

-

-

575.9980

-

-

1,660.4832

-

-

1,660.4832

-

-

1,739.2966

-

-

1,739.2966

โครงการที 12 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา
ในภารกิจของกรมทางหลวง
โครงการที 13 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
การป้ องกันอันตรายข้างทางหลวง
โครงการที 14 : โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
โครงการที 15 : โครงการก่อสร้างจุดพักรถ
เพือยกมาตรฐานงานทาง
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวง
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

-

-

300.0000

-

-

300.0000

-

-

817.3400

-

-

817.3400

-

-

500.0000

-

-

500.0000

-

-

443.3727

-

-

443.3727

-

-

3,370.2961

-

-

3,370.2961

-

-

3,370.2961

-

-

3,370.2961

-

-

8,564.3795

-

-

8,564.3795

-

-

8,564.3795

-

-

8,564.3795

-

-

320.6156
17.7150

36,088.2079
9,170.5000
17.7150
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,043,429,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
5,067.9898

ปี 2564
5,043.4298

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
5,202.0310
5,365.7486
5,531.7506

5,067.9898
5,016.2457
51.7441
-

5,043.4298
4,987.9934
55.4364
-

5,202.0310
5,146.5946
55.4364
-

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

5,365.7486
5,310.3122
55.4364
-

5,531.7506
5,476.3142
55.4364
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน
(4) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
(5) เงิน พ.ต.ส.
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,043,429,800 บาท
4,987,993,400
4,091,843,000
3,273,239,000
818,604,000
896,150,400
55,436,400
55,436,400
2,220,000
581,700
4,499,500
5,286,000
66,000
40,617,000
2,166,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
30,611,711,400 บาท
7.2.1 ผลผลิตที 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1,451,784,200 บาท
วัตถุประสงค์
เพือสนับสนุนภารกิจหลักและพัฒนาประสิทธิภาพในด้านวิชาการ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร
เพือสนองตอบต่อผู ้ใช้บริการ สิงแวดล้อม สังคม และประชาชน ในการขับเคลือนหน่วยงานไปสูว่ สิ ยั ทัศน์
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
142.0004
142.0004

รวมทังสิน
1. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,145.3950
2.2879
162.1009
1,145.3950
2.2879
162.1009

รวม
1,451.7842
1,451.7842

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทีดําเนินงานแล้วเสร็จ
รายการ
506
547
(3)
เชิงคุณภาพ : รายการทีดําเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ตามแผนงานทีกําหนด
( 100 )
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,404.2035 1,451.7842
149.5355
149.5355
149.5355
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,404.2035 1,451.7842
149.5355
149.5355
149.5355
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

149.2635
1,115.6517
5.7035
133.5848
-

142.0004
1,145.3950
2.2879
162.1009
-

149.2635
0.2720
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

149.2635
0.2720
-

149.2635
0.2720
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าประกันภัย
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(12) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(13) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(16) วัสดุก่อสร้าง
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุเวชภัณฑ์
(20) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(23) วัสดุอาํ นวยความปลอดภัย
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

1,451,784,200 บาท
142,000,400
71,387,000
5,400,000
1,198,100
5,964,400
1,700,000
4,948,400
6,825,000
22,000
9,000,000
173,200
214,400
1,335,200
11,250,000
10,000,000
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
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) เครืองพิมพ์แบบ Laser ขนาด A0 กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการจ้างเหมา จัดซือ ติดตังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสือสารขอ้ มูล
ศูนย์พฒั นาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(2) โครงการจัดหาและติดตังอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece)
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(3) โครงการติดตังอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic)
ระหว่างอาคารปฏิบตั งิ านของหน่วยงานกรมทางหลวงในภูมภิ าค กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(4) โครงการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(5) โครงการเพิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือการเดินทาง
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)
(2) เครืองตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างชันทางด้วยตุม้ นําหนักกระแทก
(Falling Weight Deflectometer) พร้อมลากจูงและรถขนย้ายเครืองมือ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครืองตรวจสอบสภาพความเรียบของผิวจราจรแบบ Laser Profiler
พร้อมรถติดตังเครืองมือ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) เครืองทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler ชนิด 2 หัว
พร้อมรถติดตังเครืองมือ จ.แพร่ 1 ชุด
(5) เครืองทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler ชนิด 2 หัว
พร้อมรถติดตังเครืองมือ จ.นครราชสีมา 1 ชุด
(6) เครืองทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler ชนิด 2 หัว
พร้อมรถติดตังเครืองมือ จ.สงขลา 1 ชุด
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการควบคุมค่าจ้างเหมาก่อสร้าง กรมทางหลวง
(2) ค่าสํารวจออกแบบ รวมทังสํารวจและวิเคราะห์ทางธรณี วทิ ยา

1,145,395,000
1,145,395,000
133,307,600
4,500,000
4,500,000
731,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

731,000 บาท
68,356,600 บาท
23,389,300 บาท
20,125,000 บาท
18,380,000 บาท
1,402,300 บาท
5,060,000 บาท
59,720,000 บาท
7,020,000 บาท
23,000,000 บาท
13,200,000 บาท
5,500,000 บาท
5,500,000 บาท
5,500,000
1,012,087,400
120,029,000
74,250,000
45,779,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 236 รายการ (รวม 236 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชัน 20 ครอบครัว
แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชัน 20 ครอบครัว
แขวงทางหลวงขอนแก่นที 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชัน 20 ครอบครัว
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที 1 (พุนพิน) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชัน 20 ครอบครัว
สํานักงานทางหลวงที 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 71 รายการ (รวม 71 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ สํานักงานแขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงตากที 2 (แม่สอด) จ.ตาก 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ สํานักงานแขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ สํานักงานแขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงลพบุรที ี 2 (ลํานารายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ สํานักงานแขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงสกลนครที 2 (สว่างแดนดิน) จ.สกลนคร 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 58 รายการ (รวม 58 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 61 รายการ (รวม 61 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.7 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง 1 โครงการ

380,600,000 บาท
332,600,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
207,700,000 บาท
133,700,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
57,289,000 บาท
57,289,000 บาท
49,271,000 บาท
49,271,000 บาท
9,500,000 บาท
9,500,000 บาท
187,698,400 บาท
7,329,400 บาท
180,369,000 บาท
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3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าสมาชิกสมาคมถาวร เพือการประชุมว่าด้วยถนนระหว่างประเทศ
2) ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน
4. งบรายจ่ายอืน
(1) ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินค่าปรับ
(2) ค่าใช้จ่ายในการปิ ดกันถนนผ่านเสมอระดับทางที กม.676+058.30
ระหว่างสถานีนาสาร - พรุพี
(3) โครงการขนย้ายพร้อมติดตังครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และสอบเทียบเครืองมือ
ณ ศูนย์พฒั นางานทาง กรุงเทพมหานคร
(4) โครงการศึกษาจัดทําแผ่นยางพารากันกระแทกสําหรับป้ องกันบ่ารองรับ
รอยต่อพืนสะพานชํารุดเนืองจากนําหนักล้อรถบรรทุก
(5) โครงการศึกษาจัดทําแนวทางการบูรณะสะพานปรีดี - ธํารง ภายหลังการใช้งาน 77 ปี
(6) โครงการประเมินผลการปฎิบตั งิ านการก่อสร้างงานสะพาน
เมือดําเนินการแล้วเสร็จประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(7) โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ แผ่นสะท้อนแสงสําหรับป้ ายจราจร
(8) โครงการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการสะท้อนแสงของเส้นจราจร
เพือใช้ในการประเมินสภาพของเส้นจราจร
(9) โครงการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของงานบํารุงทาง Hot Mixed
In - Place Recycling ตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ปลอดภัยและมันคง
(10) โครงการประเมินผลการปฎิบตั งิ านการก่อสร้างงานทาง
เมือดําเนินการแล้วเสร็จ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(11) โครงการจัดทํามาตรฐานระบบแจ้งเตือนการเกิดภัยพิบตั ิ
(12) โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการต้นแบบ สําหรับหมวดทางหลวง
(13) โครงการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบนทางหลวง
(14) โครงการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกวัสดุ การออกแบบส่วนผสม
เพือการก่อสร้างและการควบคุมงานฉาบผิวแบบพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal)
ของประเทศไทย เพือรองรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน
(15) โครงการศึกษาและยกร่างมาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตระบบซูเปอร์เพฟ
(SUPERPAVE) เพือความเป็ นสากล สําหรับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ของประเทศไทย

2,287,900
2,287,900
272,000
2,015,900
162,100,900
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

972,800 บาท
4,014,300 บาท
8,214,000 บาท
9,966,000 บาท
13,468,000 บาท
15,950,000 บาท
11,400,000 บาท
9,500,600 บาท
13,974,000
9,785,700
13,808,300
13,047,200

บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท

14,000,000 บาท
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7.2.2 ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
23,747,269,100 บาท
วัตถุประสงค์
เพือให้ทางหลวงอยูใ่ นสภาพทีใช้การได้ดี ได้มาตรฐาน ซึงจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งและจราจร
ทีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
228.2814
228.2814
-

รวมทังสิน
1. บํารุงรักษาสะพาน
2. บํารุงรักษาทางหลวง
3. แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
4. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

-

5. การควบคุมนําหนักยานพาหนะบนทางหลวง

งบลงทุน
23,419.9767
526.5087
22,121.3480
200.0000
218.0000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
99.0110
22.4510
-

354.1200

-

76.5600

รวม
23,747.2691
526.5087
22,372.0804
200.0000
218.0000
430.6800

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวง
กม.
70,575
72,743
73,370
74,889
76,473
ได้รบั การบํารุงรักษา
( 70,575 )
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
ร้อยละ
87
87
87
87
87
( 87 )
ให้มรี อ้ ยละของระยะทางทีมีค่าดัชนีความขรุขระ
สากล (IRI) เฉลียไม่เกิน 3.5 ของทังโครงข่าย
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ตามแผนงานทีกําหนด
( 100 )
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงิน
ร้อยละ
100
100
100
100
100
งบประมาณทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
21,400.1806 23,747.2691 23,194.1220 23,278.4420 23,405.1620
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
21,400.1806 23,747.2691 23,194.1220 23,278.4420 23,405.1620
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

258.9053
21,023.7476
117.5277
-

228.2814
23,419.9767
99.0110
-

258.9053
22,898.0167
37.2000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

258.9053
23,019.5367
-

258.9053
23,146.2567
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึ กอบรม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุเวชภัณฑ์
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(19) วัสดุอาํ นวยความปลอดภัย
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) เครืองชังนําหนักเคลือนที พิกดั นําหนัก 15 ตัน กรุงเทพมหานคร 5 เครือง

23,747,269,100 บาท
228,281,400
120,201,000
5,022,300
585,000
3,388,300
2,228,400
76,200,700
94,000
847,000
13,398,000
643,000
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
23,419,976,700
23,419,976,700
15,420,000
15,420,000
15,420,000

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

7,920,000 บาท
7,500,000 บาท
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2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 365 รายการ (รวม 72,743 กม.)
(2) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2171
ตอน ท่าโพธิศรี - นํายืน ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(3) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2172
ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(4) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2178
ตอน วารินชําราบ - หนองงูเหลือม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(5) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน ซําหวาย - บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(6) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ตอน 1 จ.กระบี 1 แห่ง
(7) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ตอน 2 จ.กระบี 1 แห่ง
(8) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4203
ตอน อ่าวนําเมา - หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี 1 แห่ง
(9) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(10) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(11) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 31
ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(12) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(13) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 323
ตอน ท่าเรือ - ท่านําตืน ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(14) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 324
ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(15) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 324
ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 2 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(16) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3199
ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(17) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน สีแยกสมเด็จ - คําพอก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

23,404,556,700 บาท
22,847,856,700 บาท
22,121,348,000 บาท
7,482,400,600 บาท
13,500,000 บาท
12,000,000 บาท
14,000,000 บาท
19,800,000 บาท
11,200,000 บาท
15,600,000 บาท
12,500,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,500,000 บาท
14,500,000 บาท
13,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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(18) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2101
ตอน นําปุ้ น - นาคู จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(19) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2231
ตอน ท่าไฮ - กรุงเก่า จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(20) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2291
ตอน นาคู - สร้างค้อ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(21) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน นครชุม - วังเจ้า จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(22) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(23) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(24) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065
ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(25) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1242
ตอน โค้งวิไล - เขานําอุ่น จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(26) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038
ตอน ห้วยนําเงิน - เมืองใหม่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(27) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322
ตอน โคกสู ง - หนองกุงใหญ่ ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(28) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน โพธิทอง - บ้านพลิว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(29) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317
ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(30) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317
ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(31) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3247
ตอน โป่ งนําร้อน - จางวาง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(32) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3249
ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(33) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3249
ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง ตอน 2 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(34) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3322
ตอน เนินสู ง - เขาสุกิม จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(35) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3546
ตอน ท่าหลวง - ตลาดมะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(36) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน บางวัว - บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
18,500,000 บาท
20,000,000 บาท
16,500,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
17,700,000 บาท
19,518,000 บาท
24,610,000 บาท
17,190,000 บาท
11,340,000 บาท
19,000,000 บาท
19,410,000 บาท
13,398,500 บาท
13,997,100 บาท
29,000,000 บาท
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(37) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ชลบุรี - ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(38) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(39) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(40) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(41) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(42) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(43) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 3 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(44) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี - พันเสด็จนอก จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(45) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3138
ตอน บ้านบึง - มาบปู ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(46) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574
ตอน มาบปู - เขาน้อย จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(47) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3211
ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตีย จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(48) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3251
ตอน สรรคบุรี - คูพฒั นา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(49) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(50) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน สีแยกโรงต้ม - โพนทอง - แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(51) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2051
ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(52) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3253
ตอน บ้านพละ - ปะทิว จ.ชุมพร 1 แห่ง
(53) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3374
ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(54) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4098
ตอน เขามัทรี - หาดทรายรี จ.ชุมพร 1 แห่ง
(55) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน เมืองงาม - แม่จนั จ.เชียงราย 1 แห่ง

10,500,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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19,500,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
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(56) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 109
ตอน แม่สรวย - ห้วยป่ าไร่ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(57) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 123
ตอน ทางเลียงเมืองแม่สาย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(58) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1126
ตอน พาน - บ้านวัง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(59) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1150
ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย 1 แห่ง
(60) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1155
ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(61) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1155
ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(62) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1202
ตอน สันต้นแหน - ป่ าแดด จ.เชียงราย 1 แห่ง
(63) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1209
ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(64) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1232
ตอน อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนเม็งราย - เวียงชัย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(65) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1292
ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(66) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1338
ตอน ขาแหย่ง - ป่ าเมียง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(67) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1384
ตอน บ้านใหม่ - นําตกขุนกรณ์ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(68) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(69) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1014
ตอน ดอยสะเก็ด - ป่ าบง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(70) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1269
ตอน แม่ขนิน - ต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(71) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1314
ตอน ท่าตอน - แม่แหลง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(72) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1349
ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(73) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1366
ตอน หนองฮ่อ - ศูนย์พฒั นาปิ โตรเลียมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(74) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองท่อม - นาวง ตอน 2 จ.ตรัง 1 แห่ง

11,500,000 บาท
16,000,000 บาท
12,000,000 บาท
11,500,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
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15,000,000 บาท
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(75) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จ.ตรัง 1 แห่ง
(76) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน นาวง - ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(77) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน ต้นม่วง - ตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(78) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง จ.ตรัง 1 แห่ง
(79) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ตรัง - บ้านนา จ.ตรัง 1 แห่ง
(80) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 419
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(81) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4045
ตอน บางรัก - ควนขัน จ.ตรัง 1 แห่ง
(82) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4124
ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(83) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4235
ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก จ.ตรัง 1 แห่ง
(84) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4258
ตอน ห้วยนาง - บ้านซา จ.ตรัง 1 แห่ง
(85) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4264
ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 จ.ตรัง 1 แห่ง
(86) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4264
ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 2 จ.ตรัง 1 แห่ง
(87) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4267
ตอน ห้วยนาง - หนองบัว จ.ตรัง 1 แห่ง
(88) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน จ.ตาก 1 แห่ง
(89) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ตาก - หนองเสือ จ.ตาก 1 แห่ง
(90) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 105
ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(91) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 105
ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ตอน 3 จ.ตาก 1 แห่ง
(92) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน อุม้ ผาง - กะแง่คี จ.ตาก 1 แห่ง
(93) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1108
ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ จ.ตาก 1 แห่ง

12,000,000 บาท
11,000,000 บาท
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13,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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14,856,400 บาท
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(94) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1167
ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า จ.ตาก 1 แห่ง
(95) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1267
ตอน แม่สลิดหลวง - แม่ระเมิง จ.ตาก 1 แห่ง
(96) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 305
ตอน คลอง 14 - องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(97) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ตอน 2 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(98) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3232
ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดีย ์ จ.นครปฐม 1 แห่ง
(99) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3235
ตอน นครชัยศรี - เลียบแม่นานครชั
ํ
ยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
(100) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2346
ตอน ดอนเชียงบาน - นาหว้า ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง
(101) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(102) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(103) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(104) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2090
ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(105) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2090
ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(106) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2217
ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(107) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2310
ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(108) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ถําพรรณรา - ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(109) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน เขาหัวช้าง - สิชล ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(110) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน เขาหัวช้าง - สิชล ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(111) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(112) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน เสาธง - สวนผัก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
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15,000,000 บาท
14,998,000 บาท
14,997,200 บาท
14,997,200 บาท
12,998,000 บาท
12,995,700 บาท
20,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
17,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
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(113) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(114) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4015
ตอน เขาธง - ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(115) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4015
ตอน ฉวาง - ห้วยปริก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(116) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4019
ตอน ทุง่ ใหญ่ - ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(117) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4110
ตอน ทุง่ สง - ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(118) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4151
ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(119) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4151
ตอน ควนหนองหงษ์ - นําตก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(120) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4165
ตอน ชะอวด - บ้านตูล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(121) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4224
ตอน ห้วยทรายขาว - ห้วยปริก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(122) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4195
ตอน ควนลําภู - จันดี และ ทางหลวงหมายเลข 4015
ตอน เขาธง - ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(123) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 340
ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(124) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3215
ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(125) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(126) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4066
ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(127) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน ดอนมูล - หลักลาย จ.น่าน 1 แห่ง
(128) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ จ.น่าน 1 แห่ง
(129) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1083
ตอน เด่นชาติ - นาน้อย จ.น่าน 1 แห่ง
(130) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1168
ตอน นําใส - นําตวง จ.น่าน 1 แห่ง

10,500,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
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(131) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1170
ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล จ.น่าน 1 แห่ง
(132) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1243
ตอน หาดไร่ - นาเซีย จ.น่าน 1 แห่ง
(133) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1257
ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - หลักลาย จ.น่าน 1 แห่ง
(134) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(135) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(136) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2026
ตอน หนองหิง - เหล่าหลวง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(137) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ระกา - ลํานําชี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(138) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2445
ตอน บุรรี มั ย์ - แสลงโทน ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(139) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(140) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 345
ตอน บางบัวทอง - บางคูวดั ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(141) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3312
ตอน ลําลูกกา - คลอง 16 ตอน 2 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(142) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(143) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(144) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 3 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(145) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(146) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(147) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 37
ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(148) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3217
ตอน กุยบุรี - ยางชุม จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(149) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3374
ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท
17,000,000 บาท
17,000,000 บาท
14,300,000 บาท
10,000,000 บาท
11,500,000 บาท
14,100,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
21,000,000 บาท
13,500,000 บาท
13,000,000 บาท
11,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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(150) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน นาจวก - ดอนยาง ตอน 1 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(151) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 3 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(152) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4060
ตอน สายบุรี - กะรุบี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(153) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061
ตอน ยะรัง - สะกํา ตอน 3 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(154) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์ - หนองแค จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(155) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3477
ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(156) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1092
ตอน ปัวดอย - สิบสองพัฒนา จ.พะเยา 1 แห่ง
(157) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1188
ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม จ.พะเยา 1 แห่ง
(158) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4118
ตอน บางเหรียง - พนม จ.พังงา 1 แห่ง
(159) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(160) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(161) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4187
ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(162) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 2 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(163) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1068
ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิประทับช้าง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(164) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1068
ตอน โพธิประทับช้าง - ไผ่ทา่ โพธิ จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(165) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1074
ตอน บึงบ้าน - สีแยกหนองหัวปลวก จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(166) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1300
ตอน ฆะมัง - โพธิประทับช้าง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(167) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1312
ตอน สามง่าม - กําแพงดิน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(168) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน กกไม้แดง - บ้านป่ า ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
10,000,000 บาท
13,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,000,000 บาท
10,500,000 บาท
10,330,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
18,000,000 บาท
11,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
23,497,500 บาท
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(169) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(170) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 4 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(171) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 5 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(172) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(173) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(174) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(175) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ตอน 3 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(176) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(177) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1063
ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(178) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065
ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(179) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1086
ตอน มะขามสู ง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(180) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1114
ตอน สันติบนั เทิง - บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(181) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1237
ตอน ชาติตระการ - ชํานาญจุย้ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(182) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1293
ตอน ท่าฉนวน - บางระกํา ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(183) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1296
ตอน ท่างาม - โป่ งแค จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(184) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1309
ตอน ป่ าแดง - หนองตม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(185) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1344
ตอน น้อยซุม้ ขีเหล็ก - คลองตาลัด จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(186) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอน นําเทิน - บ่อโพธิ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(187) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2331
ตอน อุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า - นครไทย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
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(188) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(189) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(190) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1205
ตอน ชนแดน - วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(191) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2219
ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(192) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2275
ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(193) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2343
ตอน สักหลง - วังมล จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(194) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2398
ตอน ซับพุทรา - ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(195) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2466
ตอน โคกหนองม่วง - หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(196) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง
(197) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน หนองนําเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง
(198) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 101
ตอน แม่สนิ - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง
(199) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1120
ตอน สอง - แม่เต้น จ.แพร่ 1 แห่ง
(200) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1125
ตอน นาปลากัง - วังชิน จ.แพร่ 1 แห่ง
(201) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 402
ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(202) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4020
ตอน เมืองภูเก็ต - กะทู ้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(203) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4024
ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(204) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4027
ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(205) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4027
ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(206) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4030
ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
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(207) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322
ตอน โคกสู ง - หนองกุงใหญ่ ตอน 1 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(208) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(209) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ ตอน 2 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(210) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2104
ตอน ดอนพัฒนา - โสกแมว จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(211) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2116
ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(212) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1194
ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(213) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1265
ตอน ปาย - วัดจันทร์ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(214) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 409
ตอน ป่ าพ้อ - ท่าสาป จ.ยะลา 1 แห่ง
(215) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4071
ตอน โกตาบารู - วังพญา จ.ยะลา 1 แห่ง
(216) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4092
ตอน รามัน - จะรังตาดง จ.ยะลา 1 แห่ง
(217) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 215
ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(218) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2392
ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(219) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง
(220) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง
(221) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4006
ตอน ราชกรูด - วังตะกอ จ.ระนอง 1 แห่ง
(222) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง
(223) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574
ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(224) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 325
ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(225) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 325
ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
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(226) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3291
ตอน หนองหอย - เตาปูน จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(227) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3337
ตอน ห้วยชินสีห ์ - หินสี จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(228) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(229) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(230) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3196
ตอน ท่าแค - โก่งธนู จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(231) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน บ้านหวด - แม่กา จ.ลําปาง 1 แห่ง
(232) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน สามัคคี - บ้านหวด ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(233) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 120
ตอน ปากบอก - แม่เฮียว จ.ลําปาง 1 แห่ง
(234) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน วังหม้อพัฒนา - สําเภาทอง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(235) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน สันติสุข - วังเหนือ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(236) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1037
ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(237) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1048
ตอน ดอนไชย - หอรบ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(238) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1154
ตอน แก่งเสือเต้น - ดอนไชย จ.ลําปาง 1 แห่ง
(239) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1157
ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(240) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1264
ตอน แม่พริก - ห้วยขีนก จ.ลําปาง 1 แห่ง
(241) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1274
ตอน แม่บอน - สบเสริม จ.ลําปาง 1 แห่ง
(242) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1348
ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(243) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ลี - ม่วงโตน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(244) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1033
ตอน แม่ทา - ท่าจักร จ.ลําพูน 1 แห่ง
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(245) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1147
ตอน สันป่ าฝ้ าย - ห้วยไซ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(246) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1156
ตอน สบทา - ท่าลี จ.ลําพูน 1 แห่ง
(247) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(248) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1268
ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ จ.เลย 1 แห่ง
(249) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2115
ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย จ.เลย 1 แห่ง
(250) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2115
ตอน ปากภู - โคกใหญ่ จ.เลย 1 แห่ง
(251) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน เชียงคาน - ปากคาน ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(252) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน ปากคาน - อาฮี จ.เลย 1 แห่ง
(253) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 1 แห่ง
(254) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2294
ตอน แก่งไฮ - ห้วยติว จ.เลย 1 แห่ง
(255) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 221
ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(256) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2126
ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(257) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2126
ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(258) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน ภูมซิ รอล - บ้านด่าน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(259) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2335
ตอน ภูมซิ รอล - สําโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(260) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(261) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(262) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 222
ตอน เดือศรีคนั ไชย - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(263) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2028
ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
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(264) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2028
ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ตอน 2 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(265) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2091
ตอน โคกสี - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(266) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2177
ตอน นาน้อย - อากาศอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(267) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2185
ตอน บ้านเซือม - โคกสะอาด จ.สกลนคร 1 แห่ง
(268) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(269) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(270) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(271) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(272) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 3 จ.สงขลา 1 แห่ง
(273) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 จ.สงขลา 1 แห่ง
(274) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 407
ตอน คลองหวะ - ควนหิน จ.สงขลา 1 แห่ง
(275) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 407
ตอน ควนหิน - สงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง
(276) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(277) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(278) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(279) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 3 จ.สงขลา 1 แห่ง
(280) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 414
ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(281) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน บ้านนา - ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(282) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
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(283) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง
(284) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(285) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง
(286) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 3 จ.สตูล 1 แห่ง
(287) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 จ.สตูล 1 แห่ง
(288) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4052
ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา จ.สตูล 1 แห่ง
(289) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(290) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1 จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(291) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(292) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3395
ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(293) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2243
ตอน โป่ งเกตุ - อีเหลอ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(294) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(295) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 309
ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(296) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3032
ตอน บุงกี
้ - ท่าศาล ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(297) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 2 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(298) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(299) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน หนองเสือ - วังวน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(300) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 101
ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(301) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1308
ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
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(302) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(303) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3195
ตอน สุพรรณบุรี - ลาดตาล จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(304) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(305) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(306) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ควนรา - หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(307) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน ท่าเรือ - หินโงก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(308) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน พนม - ช่องชาลี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(309) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 420
ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(310) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4009
ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(311) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4010
ตอน หนองสวน - คําสน ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(312) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4039
ตอน ยางอุง - นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(313) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4191
ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(314) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4229
ตอน ช่องช้าง - นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(315) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4265
ตอน หนองนิล - คลองสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(316) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2263
ตอน ทุง่ ตาลเลียน - หนองแวง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(317) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2393
ตอน คํากุง - หนองกุงทับม้า จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(318) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก - หนองนําเขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(319) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน นาอิน - ชัยมงคล ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(320) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน นาอิน - ชัยมงคล ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
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(321) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 102
ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(322) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(323) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน วังผาชัน - นําปาด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(324) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1105
ตอน ไฮ้ฮา้ - งิวงาม จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(325) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1163
ตอน ร่วมจิต - นําพร้า จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(326) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1204
ตอน ฟากคลองตรอน - พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(327) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1255
ตอน ฟ้ าเรือง - คลองกล้วย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(328) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1268
ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(329) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน นําปาด - ปากนาย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(330) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 217
ตอน วารินชําราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(331) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 217
ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(332) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2171
ตอน ท่าโพธิศรี - นํายืน ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(333) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4034
ตอน ปากนํากระบี - เขาทอง จ.กระบี 1 แห่ง
(334) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3229
ตอน หนองบัว - ด่านนําพุรอ้ น ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(335) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3229
ตอน หนองบัว - ด่านนําพุรอ้ น ตอน 2 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(336) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3306
ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(337) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน หนองแวงโสกพระ - พล - บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(338) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131
ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(339) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225
ตอน นําอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
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(340) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2354
ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(341) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4091
ตอน บางสีกมิ - เขาค่าย จ.ชุมพร 1 แห่ง
(342) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 109
ตอน แม่สรวย - ห้วยป่ าไร่ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(343) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093
ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตัง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(344) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1150
ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย 1 แห่ง
(345) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1009
ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(346) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1009
ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(347) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1263
ตอน ปางอุง๋ - แม่นาจร จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(348) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270
ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(349) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270
ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(350) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1349
ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(351) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1349
ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(352) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1349
ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(353) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จ.ตรัง 1 แห่ง
(354) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125
ตอน ท่าพญา - ทุง่ ยาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(355) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองท่อม - นาวง และ ทางหลวงหมายเลข 4046
ตอน สิเกา - ควนกุน จ.ตรัง 1 แห่ง
(356) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1167
ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า จ.ตาก 1 แห่ง
(357) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3231
ตอน เด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง
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(358) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3422
ตอน ลาดบัวหลวง - สองพีน้อง จ.นครปฐม 1 แห่ง
(359) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(360) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4140
ตอน ท่าศาลา - นบพิตาํ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(361) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3902
ตอน คลองมหาสวัสดิ - คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(362) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอน จือมอ - สุคริ นิ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(363) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอน จือมอ - สุคริ นิ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(364) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4062
ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(365) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4062
ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(366) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4207
ตอน สุคริ นิ - โต๊ะโม๊ะ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(367) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4207
ตอน สุคริ นิ - โต๊ะโม๊ะ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(368) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4217
ตอน ตุซงญอ - ไอร์ตากอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(369) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4241
ตอน สุคริ นิ - ไอร์ตากอ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(370) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4241
ตอน สุคริ นิ - ไอร์ตากอ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(371) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4241
ตอน สุคริ นิ - ไอร์ตากอ ตอน 3 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(372) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซอื เร๊ะ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(373) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซอื เร๊ะ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(374) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซอื เร๊ะ ตอน 3 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(375) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน ไอร์ซอื เร๊ะ - ไอร์ตากอ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(376) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4273
ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 7 จ.นราธิวาส 1 แห่ง

15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท

151

(377) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4273
ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 8 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(378) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4323
ตอน ไอร์บาตู - ปะลุรู จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(379) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4351
ตอน ไอร์ซอื เร๊ะ - ไอร์ตากอ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(380) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1097
ตอน เชียงกลาง - หางทุง่ จ.น่าน 1 แห่ง
(381) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148
ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก จ.น่าน 1 แห่ง
(382) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251
ตอน ดอกคําใต้ - บ้านถํา จ.พะเยา 1 แห่ง
(383) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(384) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 2 จ.พังงา 1 แห่ง
(385) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(386) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090
ตอน นิคม - หินดาน ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(387) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090
ตอน นิคม - หินดาน ตอน 2 จ.พังงา 1 แห่ง
(388) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090
ตอน นิคม - หินดาน ตอน 3 จ.พังงา 1 แห่ง
(389) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(390) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอน นําเทิน - บ่อโพธิ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(391) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016
ตอน ตาวตาด - ตาดกลอย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(392) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2216
ตอน โคกมน - กกกะทอน ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(393) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ และ ทางหลวงหมายเลข 225
ตอน ศรีมงคล - นําอ้อม จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(394) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402
ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
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(395) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4029
ตอน กะทู ้ - ป่ าตอง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(396) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน พรหมนิมติ ร - ห้วยสีดา ตอน 2 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(397) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108
ตอน สะพานแม่รดิ - ห้วยงู ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(398) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(399) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270
ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(400) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง
(401) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4070
ตอน ยะหา - บาละ จ.ยะลา 1 แห่ง
(402) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4244
ตอน เบตง - ซาโห่ ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง
(403) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4244
ตอน เบตง - ซาโห่ ตอน 4 จ.ยะลา 1 แห่ง
(404) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4363
ตอน ฆอแย - กาโต จ.ยะลา 1 แห่ง
(405) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 215
ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(406) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง
(407) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน เสียบญวณ - กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
(408) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(409) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(410) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอน บ่อโพธิ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(411) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2348
ตอน คีรวี งกต - ปากมัง จ.เลย 1 แห่ง
(412) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399
ตอน โคกใหญ่ - วังยาว ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
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(413) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399
ตอน สานตม - โคกใหญ่ และ ทางหลวงหมายเลข 2476
ตอน วังขาม - ห้วยไคร้ จ.เลย 1 แห่ง
(414) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221
ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(415) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221
ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(416) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(417) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(418) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(419) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2086
ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(420) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2086
ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(421) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2127
ตอน ศิวาลัย - สําโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(422) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2335
ตอน ภูมซิ รอล - สําโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(423) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2412
ตอน ท่าศาลา - ละทาย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(424) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2307
ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม จ.สกลนคร 1 แห่ง
(425) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(426) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง
(427) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1311
ตอน คีรมี าศ - หนองบัว จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(428) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4133
ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(429) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4169
ตอน ทางรอบเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(430) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4170
ตอน สระเกศ - หัวถนน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
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(431) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4219
ตอน ปลายหลิก - ทับใหม่ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(432) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4246
ตอน เขาวง - หน้าเขา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(433) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(434) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(435) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(436) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2214
ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(437) งานฟื นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน บ้านด่าน - ซําหวาย ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(438) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4038
ตอน คลองท่อม - ทุง่ ใหญ่ ตอน 1 จ.กระบี 1 แห่ง
(439) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4156
ตอน เขาพนม - ทุง่ ใหญ่ ตอน 1 จ.กระบี 1 แห่ง
(440) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4197
ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี 1 แห่ง
(441) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(442) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(443) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 351
ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(444) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3902
ตอน คูบ้ อน - ประเวศ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(445) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 346
ตอน หนองกระทุม่ - พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(446) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3040
ตอน จันทร์ลาด - พระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(447) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3081
ตอน ท่าเริอ - พระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(448) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3363
ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(449) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3443
ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
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(450) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ปากทางเขือนลําปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(451) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน หนองผ้าอ้อม - สีแยกสมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(452) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขือนลําปาว ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(453) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2116
ตอน สีแยกยางตลาด - ร่องคํา ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(454) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1280
ตอน ทุง่ มหาชัย - ระหาน ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(455) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(456) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน 4 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(457) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(458) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2133
ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(459) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 230
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(460) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(461) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395
ตอน ทุง่ ขนาน - ทับทิมสยาม 05 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(462) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3076
ตอน วังขอน - พนมสารคาม ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(463) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3076
ตอน วังขอน - พนมสารคาม ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(464) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(465) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(466) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 344
ตอน หนองปรือ - คลองเขต ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(467) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 361
ตอน ทางเลียงเมืองชลบุรี ตอน 6 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(468) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3138
ตอน บ้านบึง - มาบปู ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
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(469) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3144
ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(470) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3284
ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(471) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3401
ตอน เนินโมก - ทับร้าง ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(472) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 340
ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(473) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3010
ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(474) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3183
ตอน แยกไปเขือนเจ้าพระยา - คลองมอญ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(475) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3184
ตอน ดงคอน - ปากนํา ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(476) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3184
ตอน ดงคอน - ปากนํา ตอน 2 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(477) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3211
ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตีย ตอน 2 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(478) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน บ้านลี - สีแยกโรงต้ม ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(479) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(480) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(481) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 3 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(482) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน สีแยกปฐมพร - เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(483) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1098
ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(484) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1211
ตอน หนองเหียง - สวนดอก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(485) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1326
ตอน ร่องบัวทอง - สบเปา จ.เชียงราย 1 แห่ง
(486) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1334
ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(487) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1378
ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู จ.เชียงราย 1 แห่ง
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(488) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน ขีเหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(489) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 109
ตอน ห้วยป่ าไร่ - ฝาง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(490) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 121
ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(491) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1001
ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(492) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1006
ตอน เชียงใหม่ - ออนหลวย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(493) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1088
ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(494) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1103
ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(495) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1178
ตอน สินไชย - บ้านหลวง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(496) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1192
ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(497) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1263
ตอน ปางอุง๋ - แม่นาจร ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(498) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1322
ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(499) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4225
ตอน สวนปาล์ม - คลองชี จ.ตรัง 1 แห่ง
(500) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4276
ตอน ท่าประดู่ - สวนหมาก จ.ตรัง 1 แห่ง
(501) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4371
ตอน สามแยก - หยงสตาร์ จ.ตรัง 1 แห่ง
(502) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3494
ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลือ ตอน 2 จ.ตราด 1 แห่ง
(503) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน แม่สอด - ห้วยนําริน ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(504) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน ห้วยนําริน - อุม้ ผาง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(505) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1107
ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย จ.ตาก 1 แห่ง
(506) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1110
ตอน ประดาง - วังเจ้า ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
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(507) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1175
ตอน ห้วยส้มป่ อย - เจดียย์ ุทธหัตถี จ.ตาก 1 แห่ง
(508) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1288
ตอน หนองหลวง - เปิ งเคลิง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(509) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1357
ตอน ทางเข้าเขือนภูมพิ ล จ.ตาก 1 แห่ง
(510) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3222
ตอน เขาเพิม - บ้านนา จ.นครนายก 1 แห่ง
(511) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3369
ตอน วัดอําภาศิรวิ งศ์ - คลอง 16 ตอน 1 จ.นครนายก 1 แห่ง
(512) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 375
ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(513) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3296
ตอน ดอนตูม - บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(514) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง
(515) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ตอน 2 จ.นครพนม 1 แห่ง
(516) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย ตอน 3 จ.นครพนม 1 แห่ง
(517) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2031
ตอน ธาตุนอ้ ย - นาเหนือ จ.นครพนม 1 แห่ง
(518) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2033
ตอน คําพอก - หนองญาติ จ.นครพนม 1 แห่ง
(519) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2033
ตอน นาเหนือ - คําพอก จ.นครพนม 1 แห่ง
(520) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2177
ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง
(521) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417
ตอน นาพระชัย - เซกา ตอน 2 จ.นครพนม 1 แห่ง
(522) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417
ตอน นาพระชัย - เซกา ตอน 3 จ.นครพนม 1 แห่ง
(523) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(524) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน มอจะบก - ไร่โคกสู ง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(525) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(526) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ทางต่างระดับสีควิ - หินหล่อง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(527) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ทางต่างระดับสีควิ - หินหล่อง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(528) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(529) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน ดอนขวาง - โพธิกลาง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(530) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน วังนําเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(531) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2369
ตอน ดอนไผ่ - แก้งสนามนาง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(532) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ถําพรรณรา - ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(533) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน ทุง่ สง - ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(534) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน ทุง่ สง - กะปาง ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(535) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน ทุง่ สง - กะปาง ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(536) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403
ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(537) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(538) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(539) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4103
ตอน เบญจม - จังหูน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(540) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4110
ตอน ทุง่ สง - ทุง่ ใหญ่ ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(541) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1073
ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(542) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1084
ตอน ป่ าแดง - หาดชะอม จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(543) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1119
ตอน นําสาดเหนือ - หนองผักหวาน ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(544) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1119
ตอน หนองผักหวาน - ท่าตะโก ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
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(545) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1182
ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(546) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3332
ตอน ทางเข้าสุขสมบูรณ์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(547) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3473
ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ตอน 4 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(548) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3473
ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ตอน 5 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(549) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3473
ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ตอน 6 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(550) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3504
ตอน ห้วยนําดัง - เขาชนกัน ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(551) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2 จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(552) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 306
ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(553) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4056
ตอน เขากง - โคกสุมุ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(554) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 จ.น่าน 1 แห่ง
(555) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1081
ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(556) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1168
ตอน น่าน - นําใส จ.น่าน 1 แห่ง
(557) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 222
ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(558) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 222
ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(559) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2267
ตอน โนนต้อง - โซ่พสิ ยั ตอน 2 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(560) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(561) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(562) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ดอนรังนก - หางนําหนองแขม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(563) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ตอน 2 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
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(564) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ดอนรังนก - หางนําหนองแขม ตอน 4 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(565) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3213
ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ตอน 3 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(566) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1072
ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(567) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(568) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 3 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(569) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3004
ตอน ท่าตะโก - ไดตาล จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(570) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3504
ตอน ห้วยนําดัง - เขาชนกัน ตอน 6 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(571) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซอื เร๊ะ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(572) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซอื เร๊ะ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(573) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4271
ตอน ไอร์ซอื เร๊ะ - ไอร์ตากอ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(574) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4273
ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(575) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4327
ตอน สามแยกตากใบ - ตาบา จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(576) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 3 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(577) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4056
ตอน โคกสุมุ - บ้านโคก ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(578) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4056
ตอน โคกสุมุ - บ้านโคก ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(579) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4056
ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ตอน 3 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(580) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 3 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(581) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3169
ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(582) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1193
ตอน แม่ตาํ - แม่ใจ ตอน 2 จ.พะเยา 1 แห่ง
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(583) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1251
ตอน ดอกคําใต้ - บ้านถํา ตอน 2 จ.พะเยา 1 แห่ง
(584) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1251
ตอน บ้านถํา - เชียงม่วน ตอน 2 จ.พะเยา 1 แห่ง
(585) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน เขาทราย - ฆะมัง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(586) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3349
ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน 4 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(587) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน นาเฉลียง - วังชมภู จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(588) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4067
ตอน โกตาบารู - แบหอ จ.ยะลา 1 แห่ง
(589) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4085
ตอน ธารคีรี - บันนังดามา จ.ยะลา 1 แห่ง
(590) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 409
ตอน ป่ าพ้อ - ท่าสาป ตอน 4 จ.ยะลา 1 แห่ง
(591) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4092
ตอน รามัน - จะรังตาดง จ.ยะลา 1 แห่ง
(592) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 3 จ.ยะลา 1 แห่ง
(593) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3067
ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ลอ้ ม ตอน 4 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(594) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3076
ตอน ทุง่ กบินทร์ - ไผ่ลอ้ ม ตอน 4 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(595) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(596) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน พระปรง - โนนจิก จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(597) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3384
ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดียว จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(598) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3462
ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 4 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(599) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2077
ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(600) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2122
ตอน บักจรัง - มะโน ตอน 3 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(601) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2371
ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน 4 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
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(602) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2458
ตอน โคกไทร - ปวงตึก ตอน 3 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(603) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 293
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(604) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(605) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2081
ตอน ตาฮะ - ลําพังชู ตอน 3 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(606) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 4 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(607) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2045
ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(608) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 4 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(609) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 5 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(610) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2314
ตอน หนองวัวซอ - กุดจับ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(611) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู ตอน 2 จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(612) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู ตอน 3 จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(613) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2097
ตอน นาคําไฮ - หนองแวง ตอน 4 จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(614) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน ห้วยพลับพลา - โคกปูน ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(615) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 215
ตอน สาหร่าย - ตาฮะ ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(616) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2283
ตอน สังขะ - บ้านด่าน ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(617) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 6 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(618) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ดอนรังนก - หางนําหนองแขม ตอน 2 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(619) งานบํารุงตามกําหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2126
ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(620) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
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(621) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 3 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(622) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 4 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(623) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 5 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(624) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บรบือ - หนองจิก - ห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(625) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 230
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 4 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(626) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 230
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 3 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(627) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน พรหมนิมติ ร - ห้วยสีดา ตอน 5 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(628) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน สตึก - หัวถนน ตอน 5 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(629) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ลําปลายมาศ - หนองม้า - กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(630) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน ขีเหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(631) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน หัวโท - ล้องอ้อ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(632) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(633) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(634) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(635) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน หนองกี - นางรอง ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(636) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 218
ตอน บุรรี มั ย์ - โคกสู ง ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(637) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน หัวถนน - บุรรี มั ย์ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(638) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน หัวถนน - บุรรี มั ย์ ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(639) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน หนองกระทิง - ลําปลายมาศ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
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(640) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน หนองม้า - กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(641) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 288
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรรี มั ย์ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(642) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 288
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรรี มั ย์ ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(643) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2073
ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(644) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2074
ตอน คูเมือง - ลํานํามูล จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(645) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2074
ตอน บุรรี มั ย์ - คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(646) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2166
ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(647) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2436
ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(648) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2440
ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(649) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2447
ตอน บุรรี มั ย์ - บ้านพลวง ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(650) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2447
ตอน บุรรี มั ย์ - บ้านพลวง ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(651) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 37
ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(652) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3169
ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(653) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(654) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33
ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(655) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3079
ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(656) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3627
ตอน โคกหอม - คลองแห่ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(657) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418
ตอน งาแม่ - ยุโป ตอน 1 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(658) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418
ตอน งาแม่ - ยุโป ตอน 2 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
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(659) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์ ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(660) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(661) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3543
ตอน วัดกุฏปี ระสิทธิ - โรงเรียนเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(662) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(663) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 3 จ.พังงา 1 แห่ง
(664) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน 2 จ.พังงา 1 แห่ง
(665) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4090
ตอน นบปริง - นิคม จ.พังงา 1 แห่ง
(666) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4303
ตอน ต้นแซะ - ทุง่ โพธิ จ.พังงา 1 แห่ง
(667) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4311
ตอน พังงา - ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง
(668) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4122
ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(669) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4138
ตอน โคกสัก - หาดไข่เต่า จ.พัทลุง 1 แห่ง
(670) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4181
ตอน โคกทราย - ปากพะยู น ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(671) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4187
ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย จ.พัทลุง 1 แห่ง
(672) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1067
ตอน หอไกร - สีแยกโพธิไทรงาม ตอน 2 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(673) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1068
ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิประทับช้าง ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(674) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1069
ตอน บางมูลนาก - ตลิงชัน ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(675) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1069
ตอน บางมูลนาก - ตลิงชัน ตอน 2 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(676) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1312
ตอน สามง่าม - กําแพงดิน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(677) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
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(678) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(679) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 126
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(680) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1114
ตอน สันติบนั เทิง - บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(681) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3349
ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน 2 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(682) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3510
ตอน ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(683) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(684) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน สักหลง - กกกะทอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(685) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2401
ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(686) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2466
ตอน หล่มสัก - สักหลง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(687) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน หนองนําเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(688) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4025
ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(689) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 3 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(690) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 5 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(691) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 219
ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ตอน 6 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(692) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2040
ตอน มหาสารคาม - วาปี ปทุม ตอน 2 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(693) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน คําพอก - มุกดาหาร ตอน 1 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(694) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ ตอน 1 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(695) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน กิวคอหมา - แม่นะ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(696) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
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(697) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(698) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(699) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2169
ตอน กุดชุม - เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
(700) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2169
ตอน ยโสธร - กุดชุม ตอน 1 จ.ยโสธร 1 แห่ง
(701) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418
ตอน ยุโป - ท่าสาป จ.ยะลา 1 แห่ง
(702) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4077
ตอน บาจุ - บันนังสตา จ.ยะลา 1 แห่ง
(703) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4244
ตอน เบตง - ซาโห่ จ.ยะลา 1 แห่ง
(704) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน ลําชี - ร้อยเอ็ด ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(705) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2044
ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(706) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2116
ตอน ร่องคํา - โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(707) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(708) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3208
ตอน นําพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(709) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3291
ตอน เจดียห์ กั - หนองหอย ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(710) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3291
ตอน หนองหอย - เตาปูน ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(711) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3510
ตอน ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(712) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(713) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(714) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(715) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
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15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(716) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(717) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3017
ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(718) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3017
ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(719) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3028
ตอน บางงา - บ้านหมี ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(720) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน สามัคคี - บ้านหวด จ.ลําปาง 1 แห่ง
(721) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน วังหม้อพัฒนา - สําเภาทอง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(722) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน สันติสุข - วังเหนือ ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(723) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอน สําเภาทอง - สันติสุข ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(724) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1048
ตอน ดอนไชย - หอรบ ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(725) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1157
ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(726) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 106
ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี - ม่วงโตน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(727) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1033
ตอน แม่ทา - ท่าจักร ตอน 2 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(728) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน ด่านดู่ - โคกงาม ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(729) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน โนนสว่าง - ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง
(730) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง
(731) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ปากภู - เชียงคาน ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(732) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม จ.เลย 1 แห่ง
(733) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1328
ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย 1 แห่ง
(734) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2016
ตอน วังสะพุง - ตาวตาด ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
19,000,000 บาท
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11,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(735) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2016
ตอน วังสะพุง - ตาวตาด ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(736) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2016
ตอน วังสะพุง - ตาวตาด ตอน 3 จ.เลย 1 แห่ง
(737) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2141
ตอน ตาดข่า - ภูป่าไผ่ จ.เลย 1 แห่ง
(738) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2400
ตอน หนองหิน - เอราวัณ ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(739) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(740) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ห้วยสําราญ - แยกโคกตาล - หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(741) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(742) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(743) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(744) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 4 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(745) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2125
ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(746) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2128
ตอน ขุนหาญ - กันทรอม จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(747) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2373
ตอน โนนสํานัก - ดอนไม้งาม จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(748) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 227
ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ - พังโคน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(749) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2091
ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี จ.สกลนคร 1 แห่ง
(750) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2094
ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(751) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2094
ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(752) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2280
ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว จ.สกลนคร 1 แห่ง
(753) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2280
ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
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(754) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2307
ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม จ.สกลนคร 1 แห่ง
(755) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(756) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(757) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 43
ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(758) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(759) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 408
ตอน สทิงพระ - เกาะยอ จ.สงขลา 1 แห่ง
(760) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 414
ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(761) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 414
ตอน นํากระจาย - คลองวง จ.สงขลา 1 แห่ง
(762) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4085
ตอน ปากนําเทพา - ธารคีรี ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(763) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4095
ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง จ.สงขลา 1 แห่ง
(764) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(765) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(766) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406
ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง
(767) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4184
ตอน ควนสะตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สตูล 1 แห่ง
(768) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34
ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(769) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268
ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(770) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 375
ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(771) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3022
ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน 1 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(772) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
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(773) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 102
ตอน ห้วยช้าง - ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(774) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1054
ตอน ตาลเตีย - ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(775) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1177
ตอน ดอนระเบียง - ป่ าไร่หลวง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(776) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1294
ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสชั นาลัย ตอน 1 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(777) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1327
ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุง่ เสลียม จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(778) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1373
ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(779) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1404
ตอน หนองช้าง - ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(780) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(781) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(782) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350
ตอน ท่าช้าง - สระบัวกํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(783) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3351
ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(784) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3502
ตอน ดอนไร่ - อ่างเก็บนํากระเสียว จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(785) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 44
ตอน ท่าเรือ - หินโงก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(786) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน เขาศก - พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(787) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 417
ตอน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - ค้อล่าง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(788) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 420
ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(789) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4009
ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(790) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4037
ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(791) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4133
ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

13,000,000 บาท
14,000,000 บาท
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(792) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4248
ตอน ท่าเรือใต้ - เขาหัวควาย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(793) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214
ตอน จอมพระ - เชือเพลิง ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(794) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 224
ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(795) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 224
ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(796) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 224
ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน 3 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(797) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(798) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ลํานําชี - บ้านพม่า ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(799) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 226
ตอน ลํานําชี - บ้านพม่า ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(800) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 293
ตอน ถนนวงเหวนรอบเมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(801) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2079
ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(802) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2375
ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(803) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2397
ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(804) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงคา จ.หนองคาย 1 แห่ง
(805) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 จ.หนองคาย 1 แห่ง
(806) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2266
ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน จ.หนองคาย 1 แห่ง
(807) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 228
ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(808) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(809) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(810) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2034
ตอน นาสีนวน - บุง่ เขียว ตอน 1 จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
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(811) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2034
ตอน นาสีนวน - บุง่ เขียว ตอน 2 จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(812) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2049
ตอน ม่วงสามสิบ - พนา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(813) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(814) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 216
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด ้านทิศใต้ ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(815) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2021
ตอน หนองหัวคู - บ้านผือ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(816) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2239
ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(817) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2393
ตอน คํากุง - หนองกุงทับม้า ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(818) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว ตอน 4 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(819) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1268
ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(820) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน นําปาด - ปากนาย ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(821) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน นําปาด - ปากนาย ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(822) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339
ตอน ห้วยมุน่ - นําปาด ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(823) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน อุทยั ธานี - สะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(824) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333
ตอน อุทยั ธานี - สะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(825) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3213
ตอน บ้านโคก - แยกเขาตะพาบ ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(826) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3319
ตอน บันไดสามขัน - ทัพทัน ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(827) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3438
ตอน หนองฉาง - ดินแดง ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(828) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3438
ตอน หนองฉาง - ดินแดง ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(829) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน คลองข่อย - บุง่ กระเซอร์ ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
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(830) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน หนองกระดี - คลองข่อย ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(831) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน หนองกระดี - คลองข่อย ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(832) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน หนองกระดี - คลองข่อย ตอน 3 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(833) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456
ตอน หนองกระดี - คลองข่อย ตอน 4 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(834) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บ้านสวน - เขืองใน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(835) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน นากระแซง - เดชอุดม ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(836) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน หนองผือ - เขมราฐ ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(837) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212
ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(838) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 231
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(839) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2050
ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(840) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2050
ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(841) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2171
ตอน ท่าโพธิศรี - นํายืน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(842) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2383
ตอน ม่วงสามสิบ - ดูน่ อ้ ย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(843) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2396
ตอน ช่องเม็ก - ป่ าไม้ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(844) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2404
ตอน เขืองใน - นาคําใหญ่ ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(845) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2404
ตอน เขืองใน - นาคําใหญ่ ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(846) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2484
ตอน ทางเลียงเมืองภูเขียว ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(847) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(848) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
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(849) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 3 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(850) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ดอนรังนก - หางนําหนองแขม ตอน 5 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(851) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3022
ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน 2 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(852) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2224
ตอน มวกเหล็ก - กลุม่ พระบาท จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(853) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3121
ตอน บางคล้า - แปลงยาว ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(854) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3121
ตอน บางคล้า - แปลงยาว ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(855) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 4 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(856) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 3 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(857) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ห้วยซํามะคาว - ร่องแซง ตอน 3 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(858) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4119
ตอน ปากคลอง - ปากนําชุมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง
(859) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4002
ตอน หลังสวน - ปากนําหลังสวน ตอน 2 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(860) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 4 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(861) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2150
ตอน บ้านวัด - คง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(862) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 4 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(863) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2150
ตอน คง - โนนไทย ตอน 5 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(864) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2150
ตอน คง - โนนไทย ตอน 7 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(865) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2246
ตอน โคกสี - ตะโก จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

16,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 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
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
25,000,000 บาท
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(866) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1364
ตอน โรงเรียนนวมินทราชูทศิ - กองพันพัฒนาที 3,
ทางหลวงหมายเลข 1365 ตอน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และทางหลวงหมายเลข 1366 ตอน หนองฮ่อ ศูนย์พฒั นาปิ โตรเลียมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(867) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107
ตอน ขีเหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(868) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 217
ตอน วารินชําราบ - สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(869) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 221
ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(870) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ซับประดู่ - สีแยกปักธงชัย ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(871) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน วังนําเขียว - ดอนขวาง ตอน 8 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(872) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 4 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(873) งานบํารุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2044
ตอน หนองดง - โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
กิจกรรมบํารุงรักษาสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 73 รายการ (รวม 73 หน่วย)
(2) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(4) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314
ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(5) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 361
ตอน ทางเลียงเมืองชลบุรี ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(6) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1020
ตอน บ้านปล้อง - ชมพู จ.เชียงราย 1 แห่ง
(7) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1010
ตอน ปากทางท่าลี - ร้องธาร จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(8) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 321
ตอน หนองปลาไหล - กําแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(9) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

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
15,000,000 บาท
526,508,700 บาท
270,948,700 บาท
11,700,000 บาท
16,997,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
11,000,000 บาท
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(10) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9
ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(11) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน ปากเกร็ด - คลองประปา จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(12) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 346
ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(13) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 346
ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(14) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน อยุธยา - นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(15) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35
ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1 จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(16) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค - แยกโรงเรียนสุธีวทิ ยา จ.สระบุรี 1 แห่ง
(17) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 362
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง
(18) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 357
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(19) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(20) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(21) งานบํารุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ตอน 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 182 รายการ (รวม 182 หน่วย)
(2) ค่างานปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพระบบ WIM
สถานีตรวจสอบนําหนักสรรพยา (ขาเข้า) 1 แห่ง
(3) งานเพิมประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถ
ไม่เข้าสถานีตรวจสอบนําหนักวังน้อย (ขาออก) 1 แห่ง
(4) งานเพิมประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถ
ไม่เข้าสถานีตรวจสอบนําหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) 1 แห่ง
(5) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจสอบนําหนักบางใหญ่ (ขาเข้า) จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(6) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจสอบนําหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
16,000,000 บาท
14,823,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
17,800,000 บาท
11,000,000 บาท
11,240,000 บาท
11,000,000
200,000,000
200,000,000
338,700,000
338,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

248,700,000 บาท
15,000,000 บาท
19,500,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,500,000 บาท
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2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศั น์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สีแยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์ - หนองแค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด.-พังงอน จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
(9) ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง
(10) ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - บางพรม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าสํารวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพือเพิมประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบํารุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2564 1 รายการ
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนําหนักโดยหน่วยเครืองชังนําหนักเคลือนที
ส่วนกลาง (Spot Check) 1 รายการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน 1 รายการ
(3) โครงการศึกษาแนวทางการนําระบบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบรรทุกหนัก
มาใช้ในประเทศไทย 1 โครงการ
(4) โครงการเพิมศักยภาพโครงข่ายสถานีตรวจสอบนําหนัก เพือลดปัญหา
การกระทําผิดกฎหมาย อันเนืองมาจากการบรรทุกนําหนักเกิน 1 โครงการ
วงเงินทังสิน
32,000,000
ปี 2564 ตังงบประมาณ
12,800,000
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
19,200,000
(5) โครงการศึกษาแนวปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการสินทรัพย์สาํ นักงาน
ควบคุมนําหนักยานพาหนะในปัจจุบนั พร้อมทังกําหนดชุดข้อมูล
เพือพัฒนาระบบการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ 1 โครงการ
วงเงินทังสิน
30,000,000
ปี 2564 ตังงบประมาณ
12,000,000
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
18,000,000

218,000,000 บาท
218,000,000 บาท
59,000,000
25,000,000
18,000,000
13,000,000
25,000,000
16,000,000
15,000,000
11,000,000
16,000,000
20,000,000
99,011,000
99,011,000
22,451,000

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

9,951,000 บาท
12,500,000 บาท
76,560,000 บาท
17,760,000 บาท
20,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,800,000 บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2.3 ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
5,412,658,100 บาท
วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผู ้ใช้ทางได้รบั ความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งมากทีสุด
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
2. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
3. อํานวยการและสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
4. เพิมประสิทธิภาพป้ ายและเครืองหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน
5. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบดําเนิ นงาน
245.0621
4.6566
240.4055
-

งบลงทุน
5,114.1259
265.6630
4,562.9013
237.1356
48.4260
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
53.4701
32.0000
21.4701

รวม
5,412.6581
265.6630
4,599.5579
477.5411
48.4260
21.4701

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จุดเสียงและบริเวณอันตราย
แห่ง
1,486
1,543
1,543
1,543
1,543
ทีได้รบั การแก้ไข
(-)
เชิงคุณภาพ : จุดเสียงและบริเวณอันตราย
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั การแก้ไขอย่างมีคุณภาพ
(-)
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ตามแผนงานทีกําหนด
(-)
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
4,387.8234 5,412.6581 3,787.9575 3,787.9575 3,787.9575
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,387.8234 5,412.6581 3,787.9575 3,787.9575 3,787.9575
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

245.7086
4,081.1447
60.9701
-

245.0621
5,114.1259
53.4701
-

245.7086
3,520.7788
21.4701
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

245.7086
3,520.7788
21.4701
-

245.7086
3,520.7788
21.4701
-

181

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

5,412,658,100 บาท

79,800,000
29,946,000
644,000
15,960,000
15,960,000
17,290,000

245,062,100
227,941,100
211,981,000
1,945,000
88,568,000
16,900,000
435,300
1,211,200
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
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.1 บก.ทล.สระบุรี 1 คัน
(2) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.พระนครศรีอยุธยา 1 คัน
(3) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.สระบุรี 1 คัน
(4) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.ลพบุรี 1 คัน
(5) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.นครสวรรค์ 1 คัน
(6) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.เพชรบูรณ์ 1 คัน
(7) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.สิงห์บรุ ี 1 คัน
(8) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.2 บก.ทล.นครปฐม 1 คัน
(9) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.นครปฐม 1 คัน
(10) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.เพชรบุรี 1 คัน
(11) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(12) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ชุมพร 1 คัน
(13) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.สุราษฎร์ธานี 1 คัน
(14) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.กาญจนบุรี 1 คัน
(15) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.3 บก.ทล.ฉะเชิงเทรา 1 คัน
(16) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.ฉะเชิงเทรา 1 คัน

5,114,125,900
5,114,125,900
125,708,000
100,505,400
100,505,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
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(17) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.ชลบุรี 1 คัน
(18) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.ระยอง 1 คัน
(19) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล.จันทบุรี 1 คัน
(20) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.ปราจีนบุรี 1 คัน
(21) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.4 บก.ทล.ขอนแก่น 1 คัน
(22) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.ร้อยเอ็ด 1 คัน
(23) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.ขอนแก่น 1 คัน
(24) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.อุดรธานี 1 คัน
(25) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.เลย 1 คัน
(26) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล.สกลนคร 1 คัน
(27) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.5 บก.ทล.ลําปาง 1 คัน
(28) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.ตาก 1 คัน
(29) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.ลําปาง 1 คัน
(30) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.พิษณุโลก 1 คัน
(31) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.เชียงใหม่ 1 คัน
(32) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.พะเยา 1 คัน
(33) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.แพร่ 1 คัน
(34) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี 1 คัน
(35) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.นครราชสีมา 1 คัน

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
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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(36) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.บุรรี มั ย์ 1 คัน
(37) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.สุรนิ ทร์ 1 คัน
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
(38) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี 1 คัน
(39) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.อํานาจเจริญ 1 คัน
(40) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสารน
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.ชัยภูมิ 1 คัน
(41) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร กก.7 บก.ทล.สงขลา 1 คัน
(42) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.พังงา 1 คัน
(43) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.ตรัง 1 คัน
(44) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.สงขลา 1 คัน
(45) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.นครศรีธรรมราช 1 คัน
(46) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซี พร้อมเครืองมือสือสาร
และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.ปัตตานี 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 37 รายการ (รวม 43 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)

2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
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2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)
(2) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี 1 หลัง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) งานจัดตังศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบตั เิ หตุ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1,309 รายการ (รวม 1,538 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3081 ตอน ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน ท่าไม้ - ตะครําเอน ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(6) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง จ.นนทบุรี 2 แห่ง
(7) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน - บุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(8) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรรี มั ย์ ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(9) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา
ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
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10,000,000 บาท
13,000,000 บาท
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10,000,000 บาท
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(10) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 12 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(11) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 3 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(12) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 5 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(13) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน โป่ งกระทิง - จอมบึง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(14) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 4 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(15) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นําพุ - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(16) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นําพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(17) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(18) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3372 ตอน สามโก้ - สีบวั ทอง ตอน 3 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(19) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ตอน 10 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(20) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากนํากระบี - เขาทอง จ.กระบี 1 แห่ง
(21) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บางขัน - ลําทับ และสายทางหลวง
หมายเลข 4225 ตอน สวนปาล์ม - คลองชี จ.กระบี 1 แห่ง
(22) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 3010 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(23) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี - สีแยกโรงต้ม จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(24) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนเม็งราย - เวียงชัย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(25) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขีเหล็กหลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(26) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่รดิ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

10,600,000 บาท
10,400,000 บาท
11,350,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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10,000,000 บาท
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20,000,000 บาท
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(27) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(28) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(29) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(30) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังนําเขียว - ดอนขวาง ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(31) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังนําเขียว - ดอนขวาง ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(32) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว - ปางหก จ.น่าน 1 แห่ง
(33) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(34) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(35) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(36) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ตอน 3 จ.พังงา 1 แห่ง
(37) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด จ.พัทลุง 1 แห่ง
(38) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 3335 ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(39) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดือศรีคนั ไชย - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(40) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(41) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 2224 ตอน มวกเหล็ก - กลุม่ พระบาท จ.สระบุรี 1 แห่ง
(42) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(43) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(44) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน ไผ่กองดิน - สาลี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง

30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
45,000,000 บาท
35,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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(45) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(46) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(47) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(48) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลํานําชี - บ้านพม่า จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(49) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 แห่ง
(50) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(51) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(52) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(53) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก ตอน 30 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

15,000,000 บาท
40,000,000 บาท
28,000,000 บาท
35,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท

15,000,000 บาท

(54) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก - ลก ตอน 2
จ.นราธิวาส 1 แห่ง

23,800,000 บาท

(55) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน ปูตะ๊ - นราธิวาส และ
ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส จ.นราธิวาส 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(56) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน 3
จ.เพชรบุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(57) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ และ
สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(58) งานอํานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(59) งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
สายทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลียงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพป้ ายและเครืองหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 36 หน่วย)

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
48,426,000 บาท
48,426,000 บาท

189

กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 155 รายการ (รวม 193 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลําชี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 4181 ตอน โคกทราย - ปากพะยู น จ.พัทลุง 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 16 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
1) โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก
เพือเพิมประสิทธิภาพการมองเห็นและรองรับการจัดการระบบไฟสัญญาณ
อัจฉริยะและประเมินผลลัพธ์โครงการ 1 โครงการ
2) โครงการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลการจราจรเพือบริหารงาน
ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบตั เิ หตุชวคราว
ั
กรมทางหลวง 1 โครงการ
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
1) ค่าใช้จ่ายการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล (ด้านวิศวกรรม)
2) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล (ด้านบังคับใช้กฎหมาย)

265,663,000 บาท
201,263,000
10,000,000
24,400,000
15,000,000
15,000,000
11,774,900
11,774,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,774,900 บาท
53,470,100 บาท
32,000,000 บาท

18,000,000 บาท
14,000,000
21,470,100
18,587,000
2,883,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนเพือขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนื อ
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับ เชือมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ
โครงสร้างพืนฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชือมโยงการตลาด
ในการแข่งขันทังในและต่างประเทศ

5,081,900,000 บาท
538,000,000 บาท

7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
538,000,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
538,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
538.0000
538.0000
-

รวม
538.0000
538.0000

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
10
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
538.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
538.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

538.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนเพือขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก จ.ตาก 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่ อย - เจดียย์ ุทธหัตถี จ.ตาก 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน ซอโอ - วะเล่ย ์ จ.ตาก 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่ าขนุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นําปาด จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ - เขือนสิรกิ ิติ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง

538,000,000 บาท
538,000,000
538,000,000
538,000,000
538,000,000
23,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
65,000,000
60,000,000
70,000,000
50,000,000
50,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนยากจนให้สามารถพึงพาตนเองได้
7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
385,000,000 บาท
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
385,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

385,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
385.0000
385.0000
-

รวม
385.0000
385.0000

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
9
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
385.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
385.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

385.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุรนิ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่รดิ - ห้วยงู จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น่าน - นําใส จ.น่าน 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก จ.น่าน 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่ าแดง - ปงสนุก จ.พะเยา 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนําเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่ า จ.แพร่ 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิน จ.แพร่ 1 แห่ง

385,000,000 บาท
385,000,000
385,000,000
385,000,000
385,000,000
29,000,000
25,000,000
18,000,000
50,000,000
68,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.3 โครงการที 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื อง
ในแหล่งท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงของภาค
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนืองในแหล่งท่องเทียว
ทีมีชอเสี
ื ยงของภาคให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยังยืน

260,000,000 บาท

7.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสตูล กระบี พังงา ภูเก็ต
7.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
260,000,000 บาท
7.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
260,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
260.0000
260.0000
-

รวม
260.0000
260.0000

7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
5
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
260.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
260.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

260.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื อง
ในแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากนํากระบี - เขาทอง จ.กระบี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก จ.พังงา 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน จ.สตูล 1 แห่ง

260,000,000 บาท
260,000,000
260,000,000
260,000,000
260,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
40,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชือมโยงการค้าโลก
410,000,000 บาท
7.3.4.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพืนฐาน เพือรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและเชือมโยงการค้าโลก
7.3.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดพัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล สงขลา
7.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
410,000,000 บาท
7.3.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
410,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
410.0000
410.0000
-

รวม
410.0000
410.0000

7.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
7
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
410.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
410.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

410.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชือมโยงการค้าโลก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแยกโพธิทอง - พัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถําพรรณรา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี จ.สงขลา 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สตูล 1 แห่ง

410,000,000 บาท
410,000,000
410,000,000
410,000,000
410,000,000
70,000,000
60,000,000
70,000,000
50,000,000
90,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
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7.3.5 โครงการที 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์
7.3.5.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
7.3.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดลพบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุทรสงคราม
7.3.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
230,000,000 บาท
7.3.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
230,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

230,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
230.0000
230.0000
-

รวม
230.0000
230.0000

7.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
4
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
ล้านบาท
230.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
230.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

230.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3497 ตอน ช้างแรก - บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสําราญ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง

230,000,000 บาท
230,000,000
230,000,000
230,000,000
230,000,000
75,000,000
65,000,000
40,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.6 โครงการที 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม
7.3.6.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมตามวิถชี วี ติ
7.3.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสระบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บรุ ี
7.3.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
550,000,000 บาท
7.3.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
550,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

550,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
550.0000
550.0000
-

รวม
550.0000
550.0000

7.3.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
10
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
550.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
550.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

550.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูมิ - ปิ ลอ๊ ก จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน มะขามล้ม - วัดป่ าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 321 ตอน วังขอน - ดอนแจง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 2 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - บางเลน จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขงิ - ทรงคนอง จ.นครปฐม 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพฒั น์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี 1 แห่ง

550,000,000 บาท
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
50,000,000
50,000,000
45,000,000
55,000,000
55,000,000
75,000,000
75,000,000
45,000,000

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

60,000,000 บาท
40,000,000 บาท
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7.3.7 โครงการที 7 : โครงการการพัฒนาการท่องเทียวและการค้าเมืองชายแดน
275,000,000 บาท
7.3.7.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับแหล่งท่องเทียวและเชือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเทียวชายแดน
พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพืนฐานของเมืองเป้ าหมายเมืองชายแดน ให้เป็ นศูนย์กลางการค้า การท่องเทียวของภาค
7.3.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
7.3.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
275,000,000 บาท
7.3.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
275,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
275.0000
275.0000
-

รวม
275.0000
275.0000

7.3.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
5
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
275.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
275.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

275.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเทียวและการค้าเมืองชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน สุคริ นิ - กรือซอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4136 ตอน นราธิวาส - ปาเซปูเต๊ะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บ้านดี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง

275,000,000 บาท
275,000,000
275,000,000
275,000,000
275,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
50,000,000
90,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.8 โครงการที 8 : โครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร
7.3.8.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับและเพิมศักยภาพการแข่งขันทังด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่า
เพิมผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาดทังในและต่างประเทศ

50,000,000 บาท

7.3.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี
7.3.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
50,000,000 บาท
7.3.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
50,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
50.0000
50.0000
-

รวม
50.0000
50.0000

7.3.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
50.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
50.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

50.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร

50,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปัตตานี - ยะลา จ.ปัตตานี 1 แห่ง

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.9 โครงการที 9 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
7.3.9.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เพือสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข

70,000,000 บาท

7.3.9.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา
7.3.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
70,000,000 บาท
7.3.9.4 วงเงินทังสินของโครงการ
70,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
70.0000
70.0000
-

รวม
70.0000
70.0000

7.3.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
70.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
70.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

70.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน

70,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่ าพ้อ - ท่าสาป จ.ยะลา 1 แห่ง

70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.10 โครงการที 10 : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
40,000,000 บาท
7.3.10.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับการพัฒนากลุม่ อุตสาหกรรมในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรม
สําหรับกิจกรรมทีใช้เทคโนโลยีชนสู
ั งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการขนส่ง
ให้มปี ระสิทธิภาพทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทังส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และอํานวยความสะดวก
เพือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งเชือมโยงสูต่ ลาดโลก
7.3.10.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี
7.3.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
40,000,000 บาท
7.3.10.4 วงเงินทังสินของโครงการ
40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
40.0000
40.0000
-

รวม
40.0000
40.0000

7.3.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
40.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

40.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

209

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา
และทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา จ.ชลบุรี 1 แห่ง

40,000,000 บาท
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,000,000 บาท
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7.3.11 โครงการที 11 : โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดน
7.3.11.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพือสนับสนุนการเป็ นประตูเชือมโยงการค้าชายแดน

76,900,000 บาท

7.3.11.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดตราด
7.3.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
76,900,000 บาท
7.3.11.4 วงเงินทังสินของโครงการ
76,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
76.9000
76.9000
-

รวม
76.9000
76.9000

7.3.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
76.9000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
76.9000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

76.9000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดน

76,900,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นาเวฬุ
ํ - เขาสมิง จ.ตราด 1 แห่ง

76,900,000
76,900,000
76,900,000
76,900,000
76,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.12 โครงการที 12 : โครงการพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก
7.3.12.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเทียวของภาคตะวันออก
7.3.12.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
7.3.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
223,000,000 บาท
7.3.12.4 วงเงินทังสินของโครงการ
223,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

223,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
223.0000
223.0000
-

รวม
223.0000
223.0000

7.3.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
4
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
223.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
223.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

223.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง ตอน 2 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน ท่าทองหลาง - แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

223,000,000 บาท
223,000,000
223,000,000
223,000,000
223,000,000
60,000,000
50,000,000
63,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.13 โครงการที 13 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณี เส้นทางท่องเทียว
สายสุขภาพปราจีนบุรี
7.3.13.1 วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเทียวสายสุขภาพปราจีนบุรี ให้เป็ นแหล่งท่องเทียวสุขภาพทีสําคัญ
ของภาคตะวันออก

80,000,000 บาท

7.3.13.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปราจีนบุรี
7.3.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
80,000,000 บาท
7.3.13.4 วงเงินทังสินของโครงการ
80,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
80.0000
80.0000
-

รวม
80.0000
80.0000

7.3.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
80.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
80.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

80.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณี เส้นทางท่องเทียว
สายสุขภาพปราจีนบุรี

80,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 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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7.3.14 โครงการที 14 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง
7.3.14.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง ให้มคี ุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลเป็ นแหล่งท่องเทียวชันนําของประเทศและของโลก

110,000,000 บาท

7.3.14.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี ระยอง
7.3.14.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
110,000,000 บาท
7.3.14.4 วงเงินทังสินของโครงการ
110,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.14.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
110.0000
110.0000
-

รวม
110.0000
110.0000

7.3.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
3
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
110.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
110.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

110.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนําหนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง

110,000,000 บาท
110,000,000
110,000,000
110,000,000
110,000,000
20,000,000
20,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.15 โครงการที 15 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
7.3.15.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
7.3.15.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเลย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ ยโสธร
7.3.15.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
618,000,000 บาท
7.3.15.4 วงเงินทังสินของโครงการ
618,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

618,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
618.0000
618.0000
-

รวม
618.0000
618.0000

7.3.15.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
12
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
618.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
618.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

618.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คําตากล้า จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นําพอง - นําอ้อม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุม่ - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลําพังชู - ห้วยลําเตา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ จ.ยโสธร 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(11) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คําเขือนแก้ว จ.ยโสธร 1 แห่ง
(12) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

618,000,000 บาท
618,000,000
618,000,000
618,000,000
618,000,000
38,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
70,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
60,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.16 โครงการที 16 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
7.3.16.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
7.3.16.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดบุรรี มั ย์ อุบลราชธานี
7.3.16.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
100,000,000 บาท
7.3.16.4 วงเงินทังสินของโครงการ
100,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

100,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
100.0000
100.0000
-

รวม
100.0000
100.0000

7.3.16.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
3
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
100.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
100.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

100.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองมัน - หนองกี - นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 2 แห่ง

100,000,000 บาท
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.17 โครงการที 17 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียววิถชี ีวิตลุม่ นํ าโขง - เชิงกีฬา
7.3.17.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียววิถชี วี ติ ลุม่ นําโขง - เชิงกีฬา
7.3.17.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลําภู บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
7.3.17.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
618,000,000 บาท
7.3.17.4 วงเงินทังสินของโครงการ
618,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

618,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
618.0000
618.0000
-

รวม
618.0000
618.0000

7.3.17.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
12
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
618.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
618.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

618.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียววิถชี ีวิตลุม่ นํ าโขง - เชิงกีฬา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พังโคน - เดือศรีคนั ไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นําเป - ห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน จ.เลย 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ - วังสําราญ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - นําซึม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขืองใน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(11) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 294 ตอน ทางเลียงเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(12) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

618,000,000 บาท
618,000,000
618,000,000
618,000,000
618,000,000
40,000,000
70,000,000
50,000,000
48,000,000
70,000,000
35,000,000
40,000,000
55,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.18 โครงการที 18 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวธรรมชาติ
7.3.18.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวธรรมชาติ
7.3.18.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเลย
7.3.18.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
48,000,000 บาท
7.3.18.4 วงเงินทังสินของโครงการ
48,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

48,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
48.0000
48.0000
-

รวม
48.0000
48.0000

7.3.18.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
48.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
48.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

48.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เลย จ.เลย 1 แห่ง

48,000,000 บาท
48,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.19 โครงการที 19 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
175,000,000 บาท
7.3.19.1 วัตถุประสงค์
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพืนฐานบริเวณด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล
2) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเชือมโยงชายแดนให้มคี วามสมบูรณ์
3) พัฒนาพืนทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพืนฐาน
7.3.19.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเลย นครพนม อุบลราชธานี
7.3.19.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
175,000,000 บาท
7.3.19.4 วงเงินทังสินของโครงการ
175,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.19.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
175.0000
175.0000
-

รวม
175.0000
175.0000

7.3.19.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
3
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
175.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
175.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

175.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บ้านต้อง จ.นครพนม 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

175,000,000 บาท
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
75,000,000
50,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.20 โครงการที 20 : โครงการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ การแปรรูปการเกษตร
มูลค่าสูงและประตูการค้าฝังตะวันตก
7.3.20.1 วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ และนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร
7.3.20.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชุมพร
7.3.20.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
65,000,000 บาท
7.3.20.4 วงเงินทังสินของโครงการ
65,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

65,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
65.0000
65.0000
-

รวม
65.0000
65.0000

7.3.20.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
65.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
65.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

65.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ
การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงและประตูการค้าฝังตะวันตก

65,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง

65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.21 โครงการที 21 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนในของภาค
เชือมโยงกับแหล่งท่องเทียวทางทะเลทีมีชือเสียง
120,000,000 บาท
7.3.21.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเทียวเดิมให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีศกั ยภาพของภาค
7.3.21.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง
7.3.21.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
120,000,000 บาท
7.3.21.4 วงเงินทังสินของโครงการ
120,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.21.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
120.0000
120.0000
-

รวม
120.0000
120.0000

7.3.21.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
2
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
120.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
120.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

120.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนในของภาค
เชือมโยงกับแหล่งท่องเทียวทางทะเลทีมีชือเสียง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง

120,000,000 บาท
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
50,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.22 โครงการที 22 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภาพของพืนที
7.3.22.1 วัตถุประสงค์
เพือเสริมสร้างศักยภาพของชุมุ ชนให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีคุณภาพเพือสร้างรายได้ให้กบั คนในท้องถิน
7.3.22.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.3.22.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
40,000,000 บาท
7.3.22.4 วงเงินทังสินของโครงการ
40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
40.0000
40.0000
-

รวม
40.0000
40.0000

7.3.22.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1
แล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
40.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

40.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภาพของพืนที

40,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 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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7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
75,905,768,500 บาท
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11,471,956,700 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือกําหนดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทีมีมาตรฐานสูง เสริมสร้างสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจทียังยืน
ของประเทศในอนาคต รวมถึงเป็ นระบบโครงสร้างพืนฐานหลักในการสนับสนุนนโยบายกระจายความเจริญ
ไปสูภ่ ูมภิ าค และการพัฒนาเมืองหลัก
7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
132,527,000,000 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
132,527,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
11,471.9567
11,471.9567
-

รวม
11,471.9567
11,471.9567

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
กม.
130.080
63.323
75.107
40.500
( 64.670 )
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ร้อยละ
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
92,448.5365 11,471.9567 12,717.9786 15,888.5282
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
92,448.5365 11,471.9567 12,717.9786 15,888.5282
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

92,413.5365
35.0000
-

11,471.9567
-

12,717.9786
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

15,888.5282
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 7.332 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 4.870 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.433 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 4 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.991 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

11,471,956,700 บาท
11,471,956,700
11,471,956,700
11,471,956,700
11,396,415,500

บาท
บาท
บาท
บาท

648,261,100 บาท
2,745,576,300
859,149,000
163,861,400
313,836,400
648,261,100
760,468,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
275,586,200 บาท

2,009,140,100
851,366,400
189,232,300
692,955,200
275,586,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
750,376,800 บาท

2,358,055,800
973,062,000
235,021,900
399,595,100
750,376,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
796,926,300 บาท

3,000,193,000
1,163,343,000
586,887,700
218,354,100
796,926,300
234,681,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 5 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 17 จ.สระบุรี 1.078 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(7) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 18 จ.สระบุรี 1.972 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(8) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 19 จ.สระบุรี 2.700 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 20 จ.สระบุรี 5.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

362,495,400 บาท
2,125,047,100
1,054,371,400
391,964,600
316,215,700
362,495,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
44,512,900 บาท

945,058,700
464,239,400
164,229,400
272,077,000
44,512,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
284,167,200 บาท

1,860,812,600
761,073,200
146,972,200
668,600,000
284,167,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
588,363,100 บาท

2,284,233,100
790,490,400
132,018,200
632,556,600
588,363,100
140,804,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
274,321,800 บาท

2,007,369,400
966,727,000
365,966,600
96,833,300
274,321,800
303,520,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 21 จ.สระบุรี 3.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 23 จ.นครราชสีมา 8.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 34 จ.สระบุรี 1.770 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(13) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 39 จ.นครราชสีมา 13.700 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

758,859,300 บาท
3,213,992,100
810,561,500
175,155,300
476,960,900
758,859,300
992,455,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
120,142,500 บาท

2,077,169,500
951,628,700
235,355,800
441,759,900
120,142,500
328,282,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
132,603,400 บาท

2,270,893,900
1,162,891,100
680,758,900
294,640,500
132,603,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
214,408,300 บาท

1,851,004,000
764,884,500
207,820,200
663,891,000
214,408,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 1
จ.นนทบุรี 0.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(15) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 2
จ.นนทบุรี 3.700 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(16) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 3
จ.นนทบุรี 4.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(17) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 4
จ.นนทบุรี 4.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

281,387,200 บาท
1,461,100,000
220,165,000
235,487,400
281,387,200
413,978,400
310,082,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
350,142,300 บาท

1,544,850,100
283,669,600
162,410,500
350,142,300
450,213,500
298,414,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
119,514,900 บาท

1,479,751,000
269,544,400
304,574,000
119,514,900
471,670,700
314,447,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
353,112,700 บาท

1,701,860,100
431,770,000
244,656,400
353,112,700
672,321,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(18) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 5
จ.นครปฐม 4.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 6
จ.นครปฐม 5.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 7
จ.นครปฐม 2.375 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 8
จ.นครปฐม 4.125 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

212,945,800 บาท
1,470,899,000
745,253,500
262,699,700
212,945,800
250,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
31,706,400 บาท

1,687,653,100
949,656,300
497,290,400
31,706,400
209,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
352,628,600 บาท

1,609,902,100
482,839,100
141,981,600
352,628,600
632,452,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
338,185,200 บาท

1,420,862,100
309,104,600
115,783,700
338,185,200
657,788,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 9
จ.นครปฐม 1.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(23) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 10
จ.นครปฐม 5.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(24) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 11
จ.นครปฐม 2.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(25) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 12
จ.นครปฐม 5.767 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

391,709,600 บาท
1,750,000,100
315,765,600
264,000,000
391,709,600
525,000,000
253,524,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
377,677,200 บาท

1,721,780,100
286,276,300
267,822,000
377,677,200
516,534,000
273,470,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
296,003,700 บาท

1,684,477,100
278,395,600
300,007,600
296,003,700
477,268,500
332,801,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
550,347,500 บาท

1,911,113,100
299,796,600
198,848,600
550,347,500
609,167,300
252,953,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(26) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 13
จ.นครปฐม 1.733 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(27) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 14
จ.นครปฐม 4.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(28) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 15
จ.นครปฐม 5.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 16
จ.นครปฐม จ.ราชบุรี 5.450 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

397,238,700 บาท
1,727,078,100
260,332,200
249,514,200
397,238,700
518,123,400
301,869,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
82,969,900 บาท

1,235,730,100
975,345,400
177,414,800
82,969,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
352,929,800 บาท

1,535,307,100
562,065,900
151,998,400
352,929,800
468,313,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
235,522,000 บาท

1,628,235,100
593,608,700
32,242,100
235,522,000
388,037,400
378,824,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(30) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 17
จ.ราชบุรี 3.750 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(31) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 18
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี 5.300 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(32) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 19
จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(33) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 20
จ.กาญจนบุรี 3.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

439,186,300 บาท
1,836,526,100
476,461,600
10,900,000
439,186,300
520,349,100
389,629,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
217,382,900 บาท

1,289,728,000
422,408,700
10,665,800
217,382,900
365,423,000
273,847,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
244,642,300 บาท

1,314,935,100
522,693,600
45,810,700
244,642,300
501,788,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
106,314,100 บาท

1,211,444,100
871,866,200
233,263,800
106,314,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(34) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 21
จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(35) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 22
จ.กาญจนบุรี 5.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(36) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 24
จ.นครปฐม 3.828 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(37) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 25
จ.นครปฐม 4.856 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
(2) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่ - บ้านโป่ ง - กาญจนบุรี

75,715,800 บาท
1,231,041,100
684,118,400
231,563,400
239,643,500
75,715,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
165,768,900 บาท

1,331,420,100
879,297,700
51,487,700
234,865,800
165,768,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
144,429,200 บาท

1,590,700,100
331,251,400
488,549,200
144,429,200
626,470,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,930,200 บาท

1,755,529,100
519,835,900
523,897,400
27,930,200
683,865,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,541,200 บาท
23,699,200 บาท
51,842,000 บาท
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7.4.2 โครงการที 2 : โครงการก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมโยงเส้นทางคมนาคม สนับสนุนให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้า การท่องเทียวในภูมภิ าค
โดยมีดชั นีชวัี ดด้านความพึงพอใจและความสะดวกรวดเร็วของผูใ้ ช้ทาง

3,683,770,600 บาท

7.4.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
เส้นทางโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงชายแดนไทยกับประเทศเพือนบ้าน
7.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
25,407,592,200 บาท
7.4.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
25,407,592,200 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3,683.7706
3,683.7706
-

รวม
3,683.7706
3,683.7706

7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
กม.
147.995
101.128
172.592
( 128.440 )
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ร้อยละ
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
14,722.7614 3,683.7706 3,472.0796 3,528.9806
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14,722.7614 3,683.7706 3,472.0796 3,528.9806
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

14,722.7614
-

3,683.7706
-

3,472.0796
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

3,528.9806
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(1.1) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 9.489 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(1.2) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 9.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(1.3) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่)
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี 9.513 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง จ.ปัตตานี
(2.1) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 1 จ.ปัตตานี 2.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

3,683,770,600 บาท
3,683,770,600
3,683,770,600
3,683,770,600
3,623,429,000

บาท
บาท
บาท
บาท

212,357,000 บาท
70,144,000 บาท
330,090,000
78,600,000
150,000,000
31,346,000
70,144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
57,400,000 บาท

337,650,000
80,400,000
150,000,000
49,850,000
57,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
84,813,000 บาท

432,380,000
94,000,000
200,000,000
53,567,000
84,813,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
718,190,200 บาท
153,100,000 บาท

380,220,000
78,000,000
149,120,000
153,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2.2) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 2 จ.ปัตตานี 2.150 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.3) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 3 จ.ปัตตานี 2.950 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.4) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 4 จ.ปัตตานี 3.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.5) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 5 จ.ปัตตานี 3.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน - บ.ด่านพัฒนา
จ.สุรนิ ทร์ 17.761 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมียง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
(4.1) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมียง ตอน 1
จ.เชียงใหม่ 11.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

143,764,000 บาท
366,140,000
80,000,000
142,376,000
143,764,000

บาท
บาท
บาท
บาท
136,590,000 บาท

382,259,000
80,000,000
165,669,000
136,590,000

บาท
บาท
บาท
บาท
115,706,200 บาท

338,736,200
78,000,000
145,030,000
115,706,200

บาท
บาท
บาท
บาท
169,030,000 บาท

384,578,000
78,000,000
137,548,000
169,030,000

บาท
บาท
บาท
บาท
380,353,400 บาท

725,153,400
148,000,000
196,800,000
380,353,400

บาท
บาท
บาท
บาท
700,206,600 บาท
374,681,600 บาท

756,668,600
152,000,000
229,987,000
374,681,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.2) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมียง ตอน 2
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 10.800 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี จ.ยะลา
(5.1) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1
จ.ยะลา 9.415 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5.2) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2
จ.ยะลา 8.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) สาย อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง จ.เลย 19.668 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่ งนําร้อน) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา
บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม จ.จันทบุรี 9.331 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

325,525,000 บาท
767,000,000
154,000,000
287,475,000
325,525,000

บาท
บาท
บาท
บาท
166,482,000 บาท
90,418,000 บาท

392,922,000
89,000,000
213,504,000
90,418,000

บาท
บาท
บาท
บาท
76,064,000 บาท

393,970,000
89,000,000
228,906,000
76,064,000

บาท
บาท
บาท
บาท
87,083,600 บาท

950,000,000
190,000,000
87,083,600
269,167,200
403,749,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

61,600,000 บาท
400,000,000
80,000,000
61,600,000
163,200,000
95,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวไิ ล - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 15.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ จ.น่าน 13.751 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(10) สายทางเลียงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 7.182 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) จ.บึงกาฬ
(11.1) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) ตอน 1
งานถนนฝังไทย จ.บึงกาฬ 9.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11.2) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) ตอน 2
งานถนนฝังไทย และด่านพรมแดนฝังไทย จ.บึงกาฬ 2.683 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

76,388,800 บาท
550,000,000
110,000,000
76,388,800
207,777,600
155,833,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
94,456,600 บาท

550,000,000
110,000,000
94,456,600
243,913,200
101,630,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
52,249,800 บาท

570,000,000
114,000,000
52,249,800
161,499,600
242,250,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
284,061,000 บาท
105,599,800 บาท

880,000,000
176,000,000
105,599,800
299,199,600
299,200,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
106,319,800 บาท

886,000,000
177,200,000
106,319,800
301,239,600
301,240,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11.3) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) ตอน 3
งานสะพานข้ามแม่นาโขงฝั
ํ งไทย (รวมงานปรับปรุงสีแยกทางหลวง
หมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
787,000,000 บาท
ปี 2563 ตังงบประมาณ
157,400,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
72,141,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
222,982,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
334,475,800 บาท
(12) สาย อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อํานาจเจริญ 26.177 กม.
วงเงินทังสิน
1,110,000,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
222,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
444,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
444,000,000 บาท
(13) สายเชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า จ.เชียงราย 16.000 กม.
วงเงินทังสิน
900,000,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
180,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
360,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
360,000,000 บาท
(14) สาย บ.นําปลีก - บ.หนองผือ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
(14.1) สาย บ.นําปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1
จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อํานาจเจริญ 24.900 กม.
วงเงินทังสิน
940,000,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
188,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
376,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
376,000,000 บาท
(14.2) สาย บ.นําปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2
จ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 27.600 กม.
วงเงินทังสิน
1,000,000,000 บาท
ปี 2564 ตังงบประมาณ
200,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
400,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
400,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ

72,141,400 บาท

222,000,000 บาท

180,000,000 บาท

388,000,000 บาท
188,000,000 บาท

200,000,000 บาท

37,241,600 บาท
37,241,600 บาท
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1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั วิศวกรทีปรึกษาควบคุมงาน ในการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํ ไซ) จ.บึงกาฬ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

23,100,000 บาท
23,100,000 บาท
77,000,000
15,400,000
23,100,000
23,100,000
15,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4.3 โครงการที 3 : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
1,769,991,000 บาท
7.4.3.1 วัตถุประสงค์
เพือปรับปรุงผิวจราจรทีมีความเสียหาย ปรับปรุงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณจราจร
และปรับปรุงป้ ายจราจรให้มองเห็นได้ชดั เจน
7.4.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
โครงข่ายทางหลวงหลักในการเดินทางและการขนส่งสินค้าของประชาชน
7.4.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)
17,000,000,000 บาท
7.4.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
17,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,769.9910
1,769.9910
-

รวม
1,769.9910
1,769.9910

7.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนทางแยกทีได้รบั การปรับปรุง
แห่ง
255
82
( 153 )
เชิงคุณภาพ : การปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
ร้อยละ
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
รวมทังสิน
ล้านบาท
6,414.3490 1,769.9910
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
6,414.3490 1,769.9910
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

6,414.3490
-

1,769.9910
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านําตืน ตอน 2 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 2 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 4 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแยกยางตลาด - ร่องคํา จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมติ ร จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว ตอน 2 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิวพร้าว - เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน แม่จนั - กิวพร้าว จ.เชียงราย 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด จ.เชียงราย 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 109 ตอน ห้วยป่ าไร่ - ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง - ตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา
และสายทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตุนอ้ ย - นาเหนือ จ.นครพนม 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชัย - พะโค จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

1,769,991,000 บาท
1,769,991,000
1,769,991,000
1,769,991,000
1,769,991,000
30,000,000
28,000,000
23,000,000
23,000,000
20,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
18,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
15,991,000
15,000,000
30,000,000

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

20,000,000
30,000,000
30,000,000
39,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพฒั น์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหินซ้อน จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ จ.พังงา 2 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย จ.พัทลุง 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่ า - นาอิน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก
ด้านทิศเหนือ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - หัวนา จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้ าย - ร้องกวาง จ.แพร่ 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ ตอน 1 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ ตอน 2 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคํา - โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บนําหนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสําโรง - หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลําพยนต์ (แยกเขากระทิง) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลําพยนต์ (แยกวงษ์สว่าง) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 366 ตอน ทางเลียงเมืองลพบุรี (แยกบ่อเงิน) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามัคคี - บ้านหวด จ.ลําปาง 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่ าขาม จ.ลําปาง 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร จ.ลําพูน 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ตอน 3 จ.เลย 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(67) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
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(68) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.สกลนคร 1 แห่ง
(69) สายทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลียงเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(70) สายทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(71) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หินกอง - คลองยาง และ
สายทางหลวงหมายเลข 3045 ตอน วิหารแดง - หนองหมู จ.สระบุรี 1 แห่ง
(72) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ - ท่าช้าง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(73) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(74) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(75) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 3 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(76) สายทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง - สระบัวกํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(77) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(78) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(79) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว
และสายทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(80) สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(81) สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
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7.4.4 โครงการที 4 : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
6,651,932,300 บาท
7.4.4.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า และบริการระหว่างภาคให้คงอยูใ่ นสภาพทีดีและได้มาตรฐาน
7.4.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงสายหลักเชือมโยงระหว่างภูมภิ าคทัวประเทศ
7.4.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)
43,064,699,800 บาท
7.4.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
43,064,699,800 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. เพิมประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

-

2. บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
6,651.9323
1,401.3407
-

รวม
6,651.9323
1,401.3407

5,250.5916

5,250.5916

-

-

7.4.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีบูรณะแล้วเสร็จ
กม.
20
14
285.057
57.690
( 20 )
เชิงคุณภาพ : บูรณะได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
ร้อยละ
100
100
100
100
( 100 )
ล้านบาท
30,409.7296 6,651.9323 5,443.0379
560.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
30,409.7296 6,651.9323 5,443.0379
560.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

30,409.7296
-

6,651.9323
-

5,443.0379
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

560.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
(1) สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 14.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึน) จ.ชุมพร 34.300 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บิง)
จ.นครราชสีมา 16.219 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็ นตอน ๆ) จ.ขอนแก่น 24.042 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) สาย อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็ นตอน ๆ) จ.นครศรีธรรมราช 27.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

6,651,932,300 บาท
6,651,932,300
6,651,932,300
6,651,932,300
1,384,412,700
1,384,412,700
60,356,500
163,196,000
60,000,000
42,839,500
60,356,500
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
125,331,000 บาท

738,556,100
156,000,000
133,828,000
125,331,000
323,397,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
148,680,000 บาท

697,277,000
140,000,000
138,911,000
148,680,000
269,686,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
85,892,900 บาท

650,000,000
130,000,000
85,892,900
434,107,100

บาท
บาท
บาท
บาท
75,166,700 บาท

820,000,000
164,000,000
75,166,700
580,833,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) สายพัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ ้อ จ.พัทลุง 15.059 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็ นตอน ๆ) จ.เชียงราย 23.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็ นตอน ๆ)
จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี 30.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สาย บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็ นตอน ๆ) จ.พัทลุง 32.437 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอน ๆ) จ.เชียงราย
(10.1) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอน ๆ) ตอน 1 จ.เชียงราย 35.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10.2) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอน ๆ) ตอน 2 จ.เชียงราย 48.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) สาย บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึน) เป็ นตอน ๆ จ.ชุมพร 42.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

101,250,000 บาท
525,000,000
105,000,000
101,250,000
318,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
125,369,500 บาท

730,000,000
146,000,000
125,369,500
458,630,500

บาท
บาท
บาท
บาท
98,437,500 บาท

900,000,000
180,000,000
98,437,500
621,562,500

บาท
บาท
บาท
บาท
82,500,000 บาท

900,000,000
180,000,000
82,500,000
637,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
201,428,600 บาท
118,928,600 บาท

900,000,000
180,000,000
118,928,600
601,071,400

บาท
บาท
บาท
บาท
82,500,000 บาท

900,000,000
180,000,000
82,500,000
637,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
144,000,000 บาท

720,000,000
144,000,000
288,000,000
288,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) สายอุดรธานี - อ.สระใคร (เป็ นตอน ๆ) จ.อุดรธานี 15.190 กม.
วงเงินทังสิน
680,000,000
ปี 2564 ตังงบประมาณ
136,000,000
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
272,000,000
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
272,000,000
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
(1) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(2) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านแข้ - ท่าเดือ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 3 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 1 จ.กระบี 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(9) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(10) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑล สาย 4
ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(11) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8
ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(12) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8
ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(13) ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(14) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดียส์ ามองค์ ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(15) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านําตืน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(16) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกิเลน - นําตกไทรโยคใหญ่
ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(17) ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(18) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุม่ - พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(19) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลํานําพาน - นาไคร้ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(20) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(21) ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุง่ สนุ่น จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(22) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(23) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(24) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(25) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(26) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านพลิว - แม่นาเวฬุ
ํ ตอน 2 จ.จันทบุรี 1 แห่ง

136,000,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,250,591,600
5,250,591,600
30,000,000
20,000,000
17,000,000
30,000,000
30,000,000
22,000,000
27,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000
30,000,000
30,000,000
28,500,000
35,000,000
25,000,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
25,000,000 บาท

259

(27) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านพลิว - แม่นาเวฬุ
ํ ตอน 3 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(28) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านพลิว - แม่นาเวฬุ
ํ ตอน 4 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(29) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิทอง - บ้านพลิว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(30) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(31) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(32) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(33) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(34) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(35) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(36) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลียงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(37) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(38) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(39) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซํามะคาว - ร่องแซง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(40) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(41) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(42) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 2 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(43) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแยกปฐมพร - เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(44) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(45) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่ งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู จ.เชียงราย 1 แห่ง
(46) ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(47) ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(48) ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(49) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง 1 แห่ง
(50) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จ.ตรัง 1 แห่ง
(51) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นาตราด
ํ
- หาดเล็ก ตอน 1 จ.ตราด 1 แห่ง
(52) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นาตราด
ํ
- หาดเล็ก ตอน 2 จ.ตราด 1 แห่ง
(53) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นาตราด
ํ
- หาดเล็ก ตอน 3 จ.ตราด 1 แห่ง
(54) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(55) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(56) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
(57) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลําลูกบัว จ.นครปฐม 1 แห่ง
(58) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา จ.นครพนม 1 แห่ง
(59) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ดงบัง - นาพระชัย จ.นครพนม 1 แห่ง
(60) ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.นครพนม 1 แห่ง
(61) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(62) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(63) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสู ง - โคกกรวด ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(64) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแยกปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(65) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(66) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกปักธงชัย - สีแยกโชคชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(67) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังนําเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(68) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถําพรรณรา - ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(69) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(70) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(71) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(72) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(73) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ตอน 2 จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(74) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(75) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่ า - สะพานพญาวัด จ.น่าน 1 แห่ง
(76) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแยกช้างเผือก - ปัว จ.น่าน 1 แห่ง
(77) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นําเป - ห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(78) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(79) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นางรอง - โคกตะแบก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(80) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองมัน - หนองกี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(81) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ตลาดไทร - ลําพังชู จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(82) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(83) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลําปลายมาศ - หนองม้า จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(84) ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรรี มั ย์ - คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(85) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย
ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(86) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - องครักษ์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(87) ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพฒั น์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(88) ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลําลูกกา - คลอง 16 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(89) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(90) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(91) ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(92) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บ้านดี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(93) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์ - หนองแค
ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(94) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน เชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(95) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง
ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(96) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง
ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
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(97) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา
ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(98) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา
ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(99) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(100) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(101) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ตาํ - บ้านใหม่ จ.พะเยา 1 แห่ง
(102) ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พังงา - ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง
(103) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(104) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(105) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(106) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน 2 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(107) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(108) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(109) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง - กกกะทอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(110) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนําเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง
(111) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า จ.แพร่ 1 แห่ง
(112) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(113) ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลียงเมืองมหาสารคาม ตอน 1 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(114) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(115) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(116) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ จ.ยโสธร 1 แห่ง
(117) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ - ห้วยสะแบก จ.ยโสธร 1 แห่ง
(118) ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่ าพ้อ - ท่าสาป จ.ยะลา 1 แห่ง
(119) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง
(120) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง
(121) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(122) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลําชี - ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(123) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสยั - สุวรรณภูมิ และ
ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(124) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง
(125) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(126) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(127) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 3 จ.ระนอง 1 แห่ง
(128) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่ าเตียน ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(129) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - บ้านฉาง จ.ระยอง 1 แห่ง
(130) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(131) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง
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(132) ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา อ่างเก็บนําหนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง
(133) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(134) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยชินสีห ์ - ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(135) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(136) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(137) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(138) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(139) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(140) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(141) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(142) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(143) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(144) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนไชย - สบปราบ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(145) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย จ.ลําปาง 1 แห่ง
(146) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามัคคี - บ้านหวด จ.ลําปาง 1 แห่ง
(147) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(148) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี - ม่วงโตน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(149) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู - เชียงคาน จ.เลย 1 แห่ง
(150) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน จ.เลย 1 แห่ง
(151) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ - วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง
(152) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(153) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(154) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(155) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ท่าแร่ - โชคอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(156) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สงขลา 1 แห่ง
(157) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(158) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 1 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(159) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(160) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 3 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(161) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 4 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(162) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดํา - สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีน
ฝังตะวันตก จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
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(163) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(164) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(165) ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง - สระขวัญ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(166) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(167) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร จ.สระบุรี 1 แห่ง
(168) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน 3 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(169) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(170) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(171) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(172) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสือ - วังวน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(173) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(174) ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน วังวน - แจกัน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(175) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน สุพรรณบุรี - นาคู จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(176) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(177) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากนํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(178) ทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี
ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(179) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(180) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(181) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(182) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(183) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(184) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(185) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(186) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(187) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 3 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(188) ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(189) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(190) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(191) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(192) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ - การุง้ ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(193) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ - การุง้ ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(194) ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
(1) ค่าควบคุมงานเพิมประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
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7.4.5 โครงการที 5 : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1,015,204,500 บาท
7.4.5.1 วัตถุประสงค์
เพือลดปัญหาอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับรางรถไฟ เพิมความสะดวกในการคมนาคมทังทางถนน
และทางรถไฟ ลดต้นทุนในการขนส่งล่าช้าจากปัญหาจุดตัด โดยกําหนดใช้ดชั นี คือ จํานวนอุบตั เิ หตุทลดลง
ี
รวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
7.4.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณจุดตัดทางหลวงกับรางรถไฟทัวประเทศ
7.4.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
8,303,240,400 บาท
7.4.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
8,303,240,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างสะพานขา้ มจุดตัดทางรถไฟ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,015.2045
1,015.2045
-

รวม
1,015.2045
1,015.2045

7.4.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
แห่ง
10
3
2
11
(6)
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ร้อยละ
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
4,251.0291 1,015.2045 1,494.2272 1,542.7796
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,251.0291 1,015.2045 1,494.2272 1,542.7796
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4,251.0291
-

1,015.2045
-

1,494.2272
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

1,542.7796
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
สายมะขามสู ง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
(3) สายป่ าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) สายทางเลียงเมืองห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) สายเขือนเพชร - บางกุฬา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,015,204,500 บาท
948,156,900
948,156,900
948,156,900
916,628,500

บาท
บาท
บาท
บาท

34,076,400 บาท
10,136,500 บาท
67,047,600 บาท
214,790,000
50,000,000
51,344,600
46,397,800
67,047,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
102,624,000 บาท

186,774,000
44,000,000
40,150,000
102,624,000

บาท
บาท
บาท
บาท
103,122,400 บาท

173,919,400
44,000,000
26,797,000
103,122,400

บาท
บาท
บาท
บาท
35,002,400 บาท

159,489,000
40,000,000
22,865,000
35,002,400
61,621,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สายดอยติ - ลําพูน จ.ลําพูน 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลียงเมืองโพธาราม) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง)
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(10) สายท่าเรือ - กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี) จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายขอนหอม - บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

105,786,200 บาท
520,378,000
106,000,000
67,326,000
105,786,200
160,844,400
80,421,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
48,583,400 บาท

530,000,000
106,000,000
48,583,400
150,166,800
225,249,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,416,600 บาท

550,000,000
110,000,000
50,416,600
155,833,200
233,750,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
47,827,400 บาท

380,000,000
76,000,000
47,827,400
133,654,800
122,517,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
51,333,200 บาท

560,000,000
112,000,000
51,333,200
158,666,400
238,000,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) สายทางเข้าหาดทรายใหญ่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายศรีราชา - อ่างเก็บนําหนองค้อ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(14) สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) - ชายทะเล
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(15) สายห้วยทราย - ปากพะยู น จ.พัทลุง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(16) สายท่าแค - โก่งธนู จ.ลพบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายบ้านป่ า - ท่าคร้อ จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(18) สายทางเลียงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

27,720,000 บาท
180,000,000
36,000,000
27,720,000
73,440,000
42,840,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
78,000,000 บาท

390,000,000
78,000,000
156,000,000
156,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
36,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,000,000 บาท

240,000,000
48,000,000
96,000,000
96,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
58,000,000 บาท

290,000,000
58,000,000
116,000,000
116,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ

31,528,400 บาท
31,528,400 บาท
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7.4.6 โครงการที 6 : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
36,088,207,900 บาท
7.4.6.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานทีดีขนึ เพิมประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรทีเพิมสูงขึน ลดอุบตั เิ หตุ
แบบชนประสานงา แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบตั เิ หตุบริเวณทางร่วมทางแยก ในพืนที กทม. ปริมณฑลและ
เมืองหลัก เชือมต่อระบบโครงข่ายให้สมบูรณ์ สนับสนุนการกระจายไปสูภ่ ูมภิ าค ให้การเดินทางบนทางหลวงแผ่นดิน
ประเภทต่าง ๆ ทังเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง มีความสะดวก รวดเร็ว โดยมีดชั นีชวัี ด ได้แก่ ความพึงพอใจ
และการใช้ความเร็วของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ
7.4.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงแผ่นดินทัวประเทศ
7.4.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
222,358,694,000 บาท
7.4.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
219,093,475,200 บาท
- เงินงบประมาณ
3,265,218,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือการก่อสร้างทางหลวง
2. ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
3. ก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
4. แก้ไขปัญหาการจราจรในพืนที กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
5. เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
6. ก่อสร้างทางหลวงเชือมต่อระบบขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
35,767.5923
3,532.8794
19,297.3835
3,174.2069
5,555.7446
3,124.3994
1,082.9785

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
320.6156
320.6156
-

รวม
36,088.2079
3,532.8794
19,617.9991
3,174.2069
5,555.7446
3,124.3994
1,082.9785

7.4.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
กม.
500.505
569.330
576.245
1,153.088
( 250.009 )
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
แห่ง
21
24
7
10
(2)
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
ร้อยละ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท 110,420.8408 36,726.4149

48,657.5318

26,170.9665

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

48,657.3500
48,462.4000
194.9500
0.1818
0.1818

26,170.9665
26,132.1165
38.8500
-

-

108,176.9508
107,734.8951
442.0557
2,243.8900
2,243.8900

36,088.2079
35,767.5923
320.6156
638.2070
638.2070

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
1. งบลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
เงินนอกงบประมาณ
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือการก่อสร้างทางหลวง
(1) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวงทัวประเทศ สํานักจัดกรรมสิทธิทีดิน
(2) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 1 จ.เชียงใหม่
(3) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 2 จ.แพร่
(4) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 3 จ.สกลนคร
(5) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 4 จ.ตาก
(6) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 5 จ.พิษณุโลก
(7) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 6 จ.เพชรบูรณ์
(8) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 7 จ.ขอนแก่น
(9) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 8 จ.มหาสารคาม
(10) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 9 จ.อุบลราชธานี
(11) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 10 จ.นครราชสีมา
(12) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 11 จ.ลพบุรี
(13) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 12 จ.สุพรรณบุรี

36,088,207,900 บาท
638,207,000 บาท
34,942,570,500 บาท
638,207,000 บาท
34,942,570,500 บาท
638,207,000 บาท
34,942,570,500 บาท
638,207,000 บาท
3,532,879,400 บาท
3,532,879,400 บาท
1,702,815,500 บาท
124,900,000 บาท
112,989,100 บาท
66,663,000 บาท
19,000,000 บาท
147,500 บาท
13,084,300 บาท
38,043,800 บาท
31,113,500 บาท
2,969,700 บาท
642,558,700 บาท
15,050,000 บาท
3,372,100 บาท
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(14) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 13 กรุงเทพมหานคร
(15) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 14 จ.ชลบุรี
(16) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 15 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
(17) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 16 จ.นครศรีธรรมราช
(18) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 17 จ.กระบี
(19) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 18 จ.สงขลา
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1.400 กม.
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว จ.น่าน 10.950 กม.
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 2.455 กม.
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ จ.เชียงใหม่ 7.125 กม.
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 5.400 กม.
(6) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ
จ.เลย จ.ขอนแก่น 5.200 กม.
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย จ.เลย 5.200 กม.
(8) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ 5.300 กม.
(9) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี จ.ร้อยเอ็ด 3.065 กม.
(10) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลียงเมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 7.761 กม.
(11) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ จ.กาฬสินธุ ์ 4.200 กม.
(12) สายทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย จ.ร้อยเอ็ด 5.000 กม.
(13) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลํานารายณ์ - ช่องสําราญ
จ.ลพบุรี 4.700 กม.
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 3.000 กม.
(16) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี จ.สุราษฎร์ธานี 3.650 กม.
(17) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี จ.สงขลา 2.276 กม.
(18) สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี จ.สงขลา 2.300 กม.

20,414,000 บาท
163,443,000 บาท
37,891,900 บาท
15,289,400 บาท
146,271,100 บาท
376,862,800
31,521,450,600
18,629,363,200
55,000,000
130,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

190,000,000
90,000,000
90,000,000
100,000,000
160,000,000
150,000,000
90,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

150,000,000
80,000,000
150,000,000
145,000,000
90,000,000
90,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) สาย อ.ตระการพืชผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 29.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(20) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ)
(รวมทางแยกต่างระดับ) จ.นครราชสีมา
(20.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ)
(รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 1 จ.นครราชสีมา 8.962 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(20.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ)
(รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 จ.นครราชสีมา 14.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี
(21.1) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 21.812 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

296,422,500 บาท
987,300,000
148,500,000
325,953,000
216,424,500
296,422,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

766,675,700 บาท

445,122,000 บาท
1,405,820,000
229,500,000
446,075,000
285,123,000
445,122,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

321,553,700 บาท
1,400,999,000
229,500,000
443,758,000
174,632,100
321,553,700
231,555,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
162,130,700 บาท
162,130,700 บาท

600,775,000
121,608,000
206,816,000
110,220,300
162,130,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง จ.สุราษฎร์ธานี 15.531 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน บ.ศรีวลิ ยั - บ.ทุง่ รวงทอง
จ.กําแพงเพชร 16.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(24) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) จ.นครราชสีมา
(24.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1
จ.นครราชสีมา 8.677 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 2
จ.นครราชสีมา 8.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24.3) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3
จ.นครราชสีมา 2.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

347,526,400 บาท
700,980,000
160,000,000
135,791,800
347,526,400
57,661,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
279,769,200 บาท

567,562,300
114,000,000
173,793,100
279,769,200

บาท
บาท
บาท
บาท
831,632,400 บาท

286,438,500 บาท
946,050,000
190,000,000
177,197,000
286,438,500
292,414,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

402,381,000 บาท
946,779,500
190,000,000
175,561,900
402,381,000
178,836,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

142,812,900 บาท
1,386,127,500
280,000,000
177,842,200
142,812,900
785,472,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์
(25.1) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์ 14.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(25.2) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
ตอน 2 จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์ 13.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) สาย อ.สีดา - อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 18.140 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(27) สาย อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั - อ.เกษตรวิสยั ตอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสยั
จ.ร้อยเอ็ด 15.685 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) สาย อ.ตะกัวป่ า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก
จ.พังงา 20.362 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

787,396,700 บาท
387,212,300 บาท
996,957,300
200,000,000
268,508,800
387,212,300
141,236,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
400,184,400 บาท

1,294,714,000
260,000,000
167,648,000
400,184,400
466,881,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
245,754,200 บาท

578,245,000
116,000,000
216,490,800
245,754,200

บาท
บาท
บาท
บาท
378,333,200 บาท

796,296,000
160,000,000
178,333,200
378,333,200
79,629,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
105,197,000 บาท

744,422,200
150,000,000
172,845,300
105,197,000
316,379,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(29) สาย อ.ปะคํา - อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 26.625 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด จ.นครราชสีมา 28.746 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ 21.752 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
จ.น่าน 8.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(33) สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู จ.ยะลา 7.617 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(34) สายบุรรี มั ย์ - สุรนิ ทร์ ตอน บุรรี มั ย์ - อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 29.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

179,966,400 บาท
476,383,000
96,000,000
65,440,700
179,966,400
134,975,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
563,518,000 บาท

1,193,331,000
240,000,000
220,758,700
563,518,000
169,054,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
298,388,800 บาท

736,912,000
148,000,000
151,328,400
298,388,800
139,194,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
80,070,000 บาท

282,600,000
60,000,000
142,530,000
80,070,000

บาท
บาท
บาท
บาท
112,888,000 บาท

265,620,000
54,000,000
98,732,000
112,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท
272,976,700 บาท

596,420,600
120,000,000
203,443,900
272,976,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(35) สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ
ตอน บ.ป่ าคลอก - บ.พารา จ.ภูเก็ต 8.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(36) สายบุรรี มั ย์ - อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 6.150 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(37) สายศรีสะเกษ - อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 19.375 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(38) สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา
ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม จ.ชลบุรี 33.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(39) สาย อ.โพนพิสยั - บึงกาฬ ตอน ต.หอคํา - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 16.926 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(40) สาย อ.เด่นชัย - ลําปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
จ.แพร่ 14.637 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

140,302,900 บาท
384,161,500
80,000,000
163,858,600
140,302,900

บาท
บาท
บาท
บาท
49,946,300 บาท

159,494,000
40,000,000
69,547,700
49,946,300

บาท
บาท
บาท
บาท
249,104,600 บาท

536,335,800
106,000,000
181,231,200
249,104,600

บาท
บาท
บาท
บาท
284,299,300 บาท

597,962,000
120,000,000
193,662,700
284,299,300

บาท
บาท
บาท
บาท
105,624,800 บาท

650,000,000
130,000,000
105,624,800
276,249,600
138,125,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
121,875,000 บาท

750,000,000
150,000,000
121,875,000
318,750,000
159,375,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) สายร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 21.257 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(42) สายสตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลงั จ.สตูล 8.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(43) สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน จ.น่าน 18.827 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(44) สาย บ.วัด - อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 25.207 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(45) สายเชียงใหม่ - บ.โป่ ง จ.เชียงใหม่ 14.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(46) สาย อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 13.795 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

108,000,000 บาท
900,000,000
180,000,000
108,000,000
306,000,000
306,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
65,000,000 บาท

260,000,000
52,000,000
65,000,000
143,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
99,107,400 บาท

750,000,000
150,000,000
99,107,400
273,214,800
227,677,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
109,375,000 บาท

1,000,000,000
200,000,000
109,375,000
318,750,000
371,875,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
72,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
72,000,000
204,000,000
204,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
64,166,800 บาท

700,000,000
140,000,000
64,166,800
198,333,600
297,499,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(47) สาย อ.ตะกัวป่ า - บ.บางสัก จ.พังงา 7.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(48) สายทางเลียงเมืองลพบุรดี า้ นใต้ จ.ลพบุรี
(48.1) สายทางเลียงเมืองลพบุรดี า้ นใต้ ตอน 1 จ.ลพบุรี 6.550 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(48.2) สายทางเลียงเมืองลพบุรดี า้ นใต้ ตอน 2 จ.ลพบุรี 7.952 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(49) สาย ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ
จ.ชุมพร 6.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(50) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) จ.นครราชสีมา 12.507 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(51) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
จ.พิจติ ร 30.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

71,750,000 บาท
350,000,000
70,000,000
71,750,000
208,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
308,571,400 บาท
144,642,600 บาท

750,000,000
150,000,000
144,642,600
364,285,200
91,072,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
163,928,800 บาท

850,000,000
170,000,000
163,928,800
412,857,600
103,213,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,500,000 บาท

300,000,000
60,000,000
61,500,000
178,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
124,666,600 บาท

1,360,000,000
272,000,000
124,666,600
385,333,200
578,000,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
131,083,400 บาท

1,430,000,000
286,000,000
131,083,400
405,166,800
607,749,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(52) สายสุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี 23.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(53) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) จ.นครราชสีมา
(53.1) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 จ.นครราชสีมา 8.118 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(53.2) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 จ.นครราชสีมา 4.061 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(54) สาย อ.สามโคก - อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 8.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(55) สายกําแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรมี าศ
จ.ตาก จ.สุโขทัย 19.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

186,875,200 บาท
1,150,000,000
230,000,000
186,875,200
488,750,400
244,374,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
166,136,600 บาท
83,636,600 บาท

800,000,000
160,000,000
83,636,600
247,273,200
309,090,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
82,500,000 บาท

900,000,000
180,000,000
82,500,000
255,000,000
382,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
79,285,800 บาท

600,000,000
120,000,000
79,285,800
218,571,600
182,142,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
101,999,800 บาท

850,000,000
170,000,000
101,999,800
288,999,600
289,000,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(56) สายตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรัง 21.131 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(57) สายยโสธร - อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นําปลีก จ.ยโสธร จ.อํานาจเจริญ
(57.1) สายยโสธร - อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นําปลีก ตอน 1
จ.ยโสธร 16.350 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(57.2) สายยโสธร - อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นําปลีก ตอน 2
จ.อํานาจเจริญ 16.443 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(58) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
จ.กําแพงเพชร 9.150 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(59) สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา 18.510 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

147,222,400 บาท
1,060,000,000
212,000,000
147,222,400
400,444,800
300,332,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
171,726,000 บาท
95,000,000 บาท

650,000,000
130,000,000
95,000,000
255,000,000
170,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
76,726,000 บาท

670,000,000
134,000,000
76,726,000
220,452,000
238,822,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
114,666,600 บาท

400,000,000
80,000,000
114,666,600
205,333,400

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

800,000,000
160,000,000
80,000,000
240,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

282

(60) สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง จ.ตรัง 6.881 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(61) สาย อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 16.672 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(62) สายโนนศรีคูณ - หนองผะองค์ จ.บุรรี มั ย์ 12.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(63) สาย บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ จ.ปราจีนบุรี 10.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(64) สาย อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชําผักแพว - ต.ชะอม
จ.สระบุรี 11.610 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(65) สายบุรรี มั ย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 14.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

87,368,200 บาท
400,000,000
80,000,000
87,368,200
232,631,800

บาท
บาท
บาท
บาท
113,750,200 บาท

700,000,000
140,000,000
113,750,200
297,500,400
148,749,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,312,800 บาท

150,000,000
30,000,000
40,312,800
79,687,200

บาท
บาท
บาท
บาท
131,538,600 บาท

900,000,000
180,000,000
131,538,600
353,077,200
235,384,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
123,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
123,000,000
357,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
112,000,200 บาท

480,000,000
96,000,000
112,000,200
271,999,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(66) สายถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก)
ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22
จ.อุดรธานี 7.162 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(67) สาย บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 7.055 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(68) สาย บ.โคกขมิน - บ.ระกา จ.บุรรี มั ย์ 14.016 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(69) สายทางเลียงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 จ.นครสวรรค์
(69.1) สายทางเลียงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225
ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(69.2) สายทางเลียงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225
ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 4.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

64,307,600 บาท
440,000,000
88,000,000
64,307,600
172,615,200
115,077,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
63,000,000 บาท

270,000,000
54,000,000
63,000,000
153,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
70,153,800 บาท

480,000,000
96,000,000
70,153,800
188,307,600
125,538,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
640,000,000 บาท

190,000,000 บาท
950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

108,000,000 บาท
540,000,000
108,000,000
216,000,000
216,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(69.3) สายทางเลียงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225
ตอน 3 จ.นครสวรรค์ 5.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(69.4) สายทางเลียงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225
ตอน 4 จ.นครสวรรค์ 4.067 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(70) สาย อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน จ.สุรนิ ทร์ 20.566 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(71) สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี
(71.1) สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 จ.กระบี 7.517 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(71.2) สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 จ.กระบี 6.919 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(72) สาย บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 17.980 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

148,000,000 บาท
740,000,000
148,000,000
296,000,000
296,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

194,000,000 บาท
970,000,000
194,000,000
388,000,000
388,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
260,000,000 บาท
120,000,000 บาท

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

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
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(73) สาย อ.หนองฉาง - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(73.1) สาย อ.หนองฉาง - อุทยั ธานี ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 8.700 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(73.2) สาย อ.หนองฉาง - อุทยั ธานี ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 8.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(74) สาย อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20.918 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(75) สาย บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก
ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลําชิง จ.ปัตตานี 10.720 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(76) สาย อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง จ.สุโขทัย 7.300 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(77) สาย อ.อินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย
จ.นครสวรรค์ จ.พิจติ ร
(77.1) สาย อ.อินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย
ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 20.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

198,000,000 บาท
94,000,000 บาท
470,000,000
94,000,000
188,000,000
188,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
104,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
70,000,000 บาท

350,000,000
70,000,000
140,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
600,000,000 บาท
200,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(77.2) สาย อ.อินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย
ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 20.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(77.3) สาย อ.อินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย
ตอน 3 จ.พิจติ ร 19.523 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(78) สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สําเภาทอง จ.ลําปาง 20.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(79) สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 13.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(80) สาย อ.ทุง่ ใหญ่ - บ.หนองดี จ.นครศรีธรรมราช 14.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(81) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ
จ.สุโขทัย 6.640 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

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

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
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
60,000,000 บาท

300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(82) สาย บ.ตําหนัง - แยกโคกเคียน จ.พังงา
(82.1) สาย บ.ตําหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 จ.พังงา 10.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(82.2) สาย บ.ตําหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 จ.พังงา 8.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(83) สาย อ.เทพสถิต - อ.บําเหน็จณรงค์
ตอน บ.ช่องสําราญ - บ.คําปิ ง จ.ชัยภูมิ
(83.1) สาย อ.เทพสถิต - อ.บําเหน็จณรงค์
ตอน บ.ช่องสําราญ - บ.คําปิ ง ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 22.728 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(83.2) สาย อ.เทพสถิต - อ.บําเหน็จณรงค์
ตอน บ.ช่องสําราญ - บ.คําปิ ง ตอน 2 จ.ชัยภูมิ 13.652 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(84) สาย อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี 15.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(85) สายสกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก
จ.สกลนคร จ.นครพนม 15.750 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

270,000,000 บาท
140,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
272,000,000 บาท
136,000,000 บาท

680,000,000
136,000,000
272,000,000
272,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
136,000,000 บาท

680,000,000
136,000,000
272,000,000
272,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
128,000,000 บาท

640,000,000
128,000,000
256,000,000
256,000,000

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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(86) สายปากนํากระบี - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
จ.กระบี 7.565 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(87) สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน จ.ลําพูน 16.180 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(88) สาย บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะ ฯ ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 11.850 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(89) สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357
(ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี 7.644 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(90) สาย บ.สนาม - อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม 11.140 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(91) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน บ.เนินสมอ - สีแยกสากเหล็ก
จ.พิจติ ร 10.860 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

50,000,000 บาท
250,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,000,000 บาท

300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
96,000,000 บาท

480,000,000
96,000,000
192,000,000
192,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(92) สาย ต.ลําลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 จ.นครปฐม 7.248 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(93) สาย บ.แสลงโทน - ห้วยเสว จ.บุรรี มั ย์ 6.280 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(94) สาย อ.ศรีบญ
ุ เรือง - บ.วังหมืน จ.หนองบัวลําภู 25.243 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(95) สายสุรนิ ทร์ - บ.หนองคู จ.สุรนิ ทร์ 15.250 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(96) สาย บ.พังงอน - บ.จางวาง จ.จันทบุรี 14.520 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(97) สาย บ.ทุง่ ตําเสา - แยกสวนเทศ จ.สตูล 23.230 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(98) สาย อ.มหาชนะชัย - อ.คําเขือนแก้ว จ.ยโสธร 12.917 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

70,000,000 บาท
350,000,000
70,000,000
140,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
114,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
104,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(99) สาย บ.เจดียห์ กั - บ.หนองหอย จ.ราชบุรี 8.955 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(100) สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ จ.เลย 20.555 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(101) สายบุรรี มั ย์ - ลํานํามูล จ.บุรรี มั ย์ 29.693 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(102) สาย อ.ประโคนชัย - บ.ระกา จ.บุรรี มั ย์ 24.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(103) สาย บ.โคกอุดม - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 9.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(104) สาย บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย
จ.ปราจีนบุรี 8.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(105) ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองกี จ.ปราจีนบุรี 2 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

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
180,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
60,000,000 บาท

300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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
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(106) สาย บ.ส้มป่ อย - บ.หนองกราด จ.บุรรี มั ย์ 6.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(107) สายแพร่ - อ.วังชิน ตอน บ.นําริน - อ.วังชิน จ.แพร่ 43.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(108) สายพะเยา - บ.สันต้นแหน จ.พะเยา 29.282 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(109) สาย บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 10.590 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(110) สาย บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ จ.นราธิวาส 8.248 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(111) สาย อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ จ.อุดรธานี 20.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(112) สายร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก
จ.ร้อยเอ็ด 14.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

40,000,000 บาท
200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
220,000,000 บาท

1,100,000,000
220,000,000
440,000,000
440,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
32,000,000 บาท

160,000,000
32,000,000
64,000,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
55,000,000 บาท

275,000,000
55,000,000
110,000,000
110,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
146,000,000 บาท

730,000,000
146,000,000
292,000,000
292,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(113) สาย บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 28.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุง๋ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลียงเมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 2 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลํานํามูล - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พังงอน - จางวาง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - นําร้อน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(14) ทางแยกต่างระดับปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(15) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1
กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จ.ลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

196,000,000 บาท
980,000,000
196,000,000
392,000,000
392,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,174,206,900
21,000,000
58,000,000
50,000,000
65,000,000
30,000,000
55,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
40,000,000
60,000,000
50,000,000
21,000,000
50,000,000

434,800,000
90,000,000
180,000,000
114,800,000
50,000,000

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
47,100,000 บาท

551,400,000
110,400,000
220,800,000
173,100,000
47,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1
หนองแค - สระบุรี (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(17) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2
ที กม.43 - 44 (ขาเข้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(18) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41
กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(19) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที กม.34 (ขาออก)
(พร้อมทางขนาน) จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(20) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวง
หมายเลข 23 (แยกดงอู่ผง)ึ (พร้อมทางคู่ขนาน) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
139,600,000
28,000,000
79,334,000
12,266,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

336,000,000
70,000,000
127,000,000
119,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
354,185,900 บาท

616,267,000
140,000,000
122,081,100
354,185,900

บาท
บาท
บาท
บาท
189,712,500 บาท

399,500,000
80,000,000
129,787,500
189,712,500

บาท
บาท
บาท
บาท
278,521,000 บาท

798,655,400
160,000,000
143,657,100
278,521,000
216,477,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(21) สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสีแยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ
จ.ชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(22) ซ่อมสะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(23) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1
ที กม.90+000, กม.104+200 (ขาเข้า) จ.สระบุรี 2 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(24) ทางแยกต่างระดับวังยาว จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(25) ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3
กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) จ.จันทบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11
(แยกภาคเหนือ) จ.ลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

77,067,100 บาท
175,400,000
40,000,000
58,332,900
77,067,100

บาท
บาท
บาท
บาท
61,734,000 บาท

146,494,000
30,000,000
54,760,000
61,734,000

บาท
บาท
บาท
บาท
116,905,300 บาท

214,561,000
56,000,000
41,655,700
116,905,300

บาท
บาท
บาท
บาท
69,444,400 บาท

500,000,000
100,000,000
69,444,400
330,555,600

บาท
บาท
บาท
บาท
61,750,000 บาท

380,000,000
76,000,000
61,750,000
242,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,250,000 บาท

100,000,000
20,000,000
16,250,000
63,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(27) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวง
หมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรดี ้านตะวันตก
(แยกเลียงเมืองเสาไห้) จ.สระบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41
กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4
กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลังแสงทหาร
(ขาเข้าและขาออก) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ
(ขาเข้าและออก) จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี
(ขาเข้าและขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

47,666,700 บาท
520,000,000
104,000,000
47,666,700
368,333,300

บาท
บาท
บาท
บาท
123,750,000 บาท

1,350,000,000
270,000,000
123,750,000
956,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
89,320,000 บาท

580,000,000
116,000,000
89,320,000
374,680,000

บาท
บาท
บาท
บาท
45,500,000 บาท

280,000,000
56,000,000
45,500,000
178,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
73,800,000 บาท

360,000,000
72,000,000
73,800,000
214,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
45,500,000 บาท

280,000,000
56,000,000
45,500,000
178,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(33) ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(34) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290
กับทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(35) สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า)
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(36) สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก)
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(37) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4
กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) จ.สงขลา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(38) ปรับปรุงทางแยกท่ายาง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
316,000,000 บาท

1,580,000,000
316,000,000
632,000,000
632,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
190,000,000 บาท

950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(39) ทางแยกต่างระดับเชือมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน - นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120
(ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพืนที กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
(1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3 (สุขมุ วิท) จ.สมุทรปราการ 3.050 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย
กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร
(2.1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 3.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร 4.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 จ.สมุทรสาคร 4.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

80,000,000 บาท
400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,555,744,600 บาท
20,000,000 บาท

379,800,000
94,000,000
145,907,000
119,893,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
632,842,800 บาท

178,185,200 บาท
707,500,000
142,000,000
200,950,000
186,364,800
178,185,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
218,176,600 บาท

798,555,000
160,000,000
199,170,000
221,208,400
218,176,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
236,481,000 บาท

794,043,000
160,000,000
199,077,000
198,485,000
236,481,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) สายสมุทรสาคร - ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 6.937 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม จ.นครปฐม 21.575 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 10.409 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี
(6.1) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6.2) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6.3) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 3 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

63,792,100 บาท
150,099,000
60,000,000
26,306,900
63,792,100

บาท
บาท
บาท
บาท
492,510,200 บาท

975,745,000
196,000,000
186,822,800
492,510,200
100,412,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
78,618,600 บาท

1,293,366,000
340,000,000
75,694,400
78,618,600
799,053,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
673,074,000 บาท
301,350,200 บาท

677,325,000
136,000,000
97,415,800
301,350,200
142,559,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
182,521,100 บาท

597,679,900
120,000,000
85,614,900
182,521,100
209,543,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
189,202,700 บาท

314,246,700
84,000,000
41,044,000
189,202,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
(7.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี 11.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.759 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
(8.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี 11.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.759 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

732,345,000 บาท
373,813,200 บาท
1,172,081,700
246,000,000
189,051,800
373,813,200
363,216,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
358,531,800 บาท

1,265,406,500
254,000,000
115,076,900
358,531,800
537,797,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
793,749,400 บาท
399,313,800 บาท

1,174,452,400
246,000,000
143,100,900
399,313,800
386,037,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
394,435,600 บาท

1,090,220,000
254,000,000
95,463,400
394,435,600
346,321,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
(9.1) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง
ตอน 1 จ.นนทบุรี 5.712 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9.2) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง
ตอน 2 จ.ปทุมธานี 5.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
(10.1) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง
ตอน 1 จ.นนทบุรี 5.712 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10.2) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง
ตอน 2 จ.ปทุมธานี 5.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพีเลียง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

159,500,000 บาท

92,500,000 บาท
700,000,000
140,000,000
92,500,000
467,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

67,000,000 บาท
700,000,000
140,000,000
67,000,000
493,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
169,062,500 บาท

92,500,000 บาท
700,000,000
140,000,000
92,500,000
467,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

76,562,500 บาท
700,000,000
140,000,000
76,562,500
483,437,500

บาท
บาท
บาท
บาท
55,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
55,000,000
425,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง บางขุนเทียน จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 13.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) สาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม 4.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ช่วง พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร 6.586 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 305
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) สะพานข้ามแม่นานครชั
ํ
ยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3214 (บ.พร้าว) จ.ปทุมธานี
(17.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1.750 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

97,500,000 บาท
600,000,000
120,000,000
97,500,000
382,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
84,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
84,000,000
476,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
101,250,000 บาท

525,000,000
105,000,000
101,250,000
318,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
82,500,000 บาท

900,000,000
180,000,000
82,500,000
637,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
48,000,000
272,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
948,000,000 บาท
108,000,000 บาท

540,000,000
108,000,000
216,000,000
216,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

302

(17.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 จ.ปทุมธานี 3.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(17.3) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 จ.ปทุมธานี 3.750 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(17.4) สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 จ.ปทุมธานี 0.860 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(18) สายแยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก จ.นนทบุรี 6.800 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(19) สาย บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู จ.สมุทรปราการ 6.940 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
(1) สายชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน จ.ระนอง 17.750 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

230,000,000 บาท
1,150,000,000
230,000,000
460,000,000
460,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
390,000,000 บาท

1,950,000,000
390,000,000
780,000,000
780,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
220,000,000 บาท

1,100,000,000
220,000,000
440,000,000
440,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
184,000,000 บาท

920,000,000
184,000,000
368,000,000
368,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
3,079,157,400 บาท
- บาท

847,380,000
347,190,000
50,095,000
60,022,800
390,072,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี
(2.1) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 14.977 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.2) 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.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตบี หลวง - บ.เป๊ าะ
จ.ลําปาง 14.345 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน จ.สกลนคร
(4.1) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 1 จ.สกลนคร 23.430 กม.
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

218,164,600 บาท
112,308,000 บาท
628,760,000
126,000,000
202,135,000
188,317,000
112,308,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
105,856,600 บาท

628,997,600
126,000,000
202,259,000
194,882,000
105,856,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
82,179,000 บาท

674,032,000
135,000,000
337,500,000
119,353,000
82,179,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
187,532,300 บาท
94,734,800 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
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(4.2) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 2 จ.สกลนคร
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนัก 16.700 กม.
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
(5.1) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด พร้อมจุดพักรถบรรทุก
และสถานีตรวจสอบนําหนัก 25.900 กม.
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5.2) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
พร้อมจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบนําหนัก 33.088 กม.
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) สายสกลนคร - นครพนม จ.สกลนคร จ.นครพนม
(6.1) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร 17.906 กม.
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

92,797,500 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
267,132,500 บาท
122,890,700 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
144,241,800 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
206,941,300 บาท
115,740,600 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
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(6.2) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ.นครพนม
พร้อมจุดพักรถบรรทุก 25.398 กม.
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(7) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม - บ.ซับตะแบก
จ.เพชรบูรณ์ 9.420 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(8) สายหนองบัวลําภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสําราญ
จ.หนองบัวลําภู 19.844 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ 14.590 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(10) สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยนําอุ่น
จ.แพร่ จ.น่าน 16.150 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

91,200,700 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
82,193,400 บาท

290,999,800
92,000,000
116,806,400
82,193,400

บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

889,120,800
180,000,000
185,924,400
523,196,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
290,263,200 บาท

598,166,800
120,000,000
187,903,600
290,263,200

บาท
บาท
บาท
บาท
128,226,000 บาท

1,093,900,000
220,000,000
99,969,200
128,226,000
645,704,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) สายลํานําพาน - บ.หลุบ จ.กาฬสินธุ ์ 7.867 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(12) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 14.935 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 24.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา จ.สุราษฎร์ธานี
(14.1) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา ตอน 1
จ.สุราษฎร์ธานี 8.159 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14.2) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา ตอน 2
จ.สุราษฎร์ธานี 9.860 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14.3) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา ตอน 3
จ.สุราษฎร์ธานี 7.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

290,125,400 บาท
597,950,000
120,000,000
187,824,600
290,125,400

บาท
บาท
บาท
บาท
74,435,500 บาท

650,000,000
130,000,000
74,435,500
445,564,500

บาท
บาท
บาท
บาท
105,000,000 บาท

1,050,000,000
210,000,000
105,000,000
735,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
373,333,200 บาท
93,333,300 บาท

400,000,000
80,000,000
93,333,300
226,666,700

บาท
บาท
บาท
บาท
93,333,300 บาท

400,000,000
80,000,000
93,333,300
226,666,700

บาท
บาท
บาท
บาท
93,333,300 บาท

400,000,000
80,000,000
93,333,300
226,666,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(14.4) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา ตอน 4
จ.สุราษฎร์ธานี 0.861 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(15.1) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
จ.นครสวรรค์ 12.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15.2) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
จ.นครสวรรค์ 25.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ 12.455 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 20.102 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(18) สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น 26.335 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

93,333,300 บาท
400,000,000
80,000,000
93,333,300
226,666,700

บาท
บาท
บาท
บาท
243,631,000 บาท
91,666,700 บาท

1,000,000,000
200,000,000
91,666,700
708,333,300

บาท
บาท
บาท
บาท
151,964,300 บาท

1,150,000,000
230,000,000
151,964,300
768,035,700

บาท
บาท
บาท
บาท
104,000,000 บาท

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

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
226,000,000 บาท

1,130,000,000
226,000,000
452,000,000
452,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
จ.เชียงราย 19.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(2.1) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
จ.เชียงราย 16.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2.2) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
จ.เชียงราย 13.190 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่ งนําร้อน - อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 21.150 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายนราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ
จ.นราธิวาส 9.139 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

1,082,978,500 บาท
57,927,200 บาท
1,088,088,000
445,814,000
311,056,000
119,146,000
57,927,200
154,144,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
177,335,000 บาท
100,000,000 บาท

646,359,000
144,000,000
245,970,000
156,389,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
77,335,000 บาท

680,817,000
144,000,000
209,470,000
250,012,000
77,335,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
218,862,100 บาท

1,144,882,000
230,000,000
167,739,000
218,862,100
333,651,600
194,629,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
184,033,000 บาท

355,080,000
74,000,000
97,047,000
184,033,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม จ.จันทบุรี จ.สระแก้ว
(5.1) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1
จ.จันทบุรี 16.650 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(5.2) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2
จ.สระแก้ว 6.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(6.1) สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.523 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6.2) สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.514 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายปากนําเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุง่ โหนด
จ.สงขลา 9.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

206,249,600 บาท
124,999,800 บาท
900,000,000
180,000,000
124,999,800
339,999,600
255,000,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
81,249,800 บาท

500,000,000
100,000,000
81,249,800
212,499,600
106,250,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
158,571,600 บาท
66,071,600 บาท

500,000,000
100,000,000
66,071,600
182,143,200
151,785,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
92,500,000 บาท

700,000,000
140,000,000
92,500,000
255,000,000
212,500,000

บาท
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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1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ
(1.1) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ)
และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกตาปาน)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(1.2) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 304 กับทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม)
และทางหลวงหมายเลข 3076
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(1.3) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(1.4) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(1.5) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 306 กับทางเข้ากรมชลประทานปากเกร็ด
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(1.6) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3337 และทางหลวงหมายเลข 3339
(แยกห้วยชินสีห)์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

341,600,000 บาท
341,600,000 บาท
34,200,000 บาท

7,200,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท

7,200,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
7,200,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
7,200,000 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

1,800,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
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(1.7) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคํานําแซบ)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลียงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าสํารวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่นาโขง
ํ
แห่งที 6 (อุบลราชธานี)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลียงเมืองน่าน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลียงเมืองร้องกวาง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(7) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

1,800,000 บาท
9,000,000 บาท
1,800,000 บาท
7,200,000 บาท
23,200,000 บาท
29,000,000 บาท
5,800,000 บาท
23,200,000 บาท

28,800,000 บาท
36,000,000 บาท
7,200,000 บาท
28,800,000 บาท
24,800,000 บาท
31,000,000 บาท
6,200,000 บาท
24,800,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
14,400,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
10,400,000 บาท
13,000,000 บาท
2,600,000 บาท
10,400,000 บาท

312

(8) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเทียว
ตามแนวชายฝังทะเลภาคใต้ดา้ นตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4
ช่วง บ.กําพวน - บ.หินลาด
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(9) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 37 สายเลียงเมืองชะอํา
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(10) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 112 ทางเลียงเมืองกําแพงเพชร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107
อ.แม่แตง - อ.เชียงดาว ตอน บ.แม่ทะลาย - บ.หัวโท
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง
หมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง
ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่
จากทางหลวงหมายเลข 24 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 217
อ.เดชอุดม - ต.ดอนจิก
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลียงเมืองกระบี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
44,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
5,200,000 บาท
26,000,000 บาท
5,200,000 บาท
20,800,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท

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

7,600,000 บาท
38,000,000 บาท
7,600,000 บาท
30,400,000 บาท
14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
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(15) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่
เชือมต่อสามแยกวังมะนาว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว
ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลียงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.เชียงดาว - อ.ไชยปราการ
ตอน บ.หัวโท - บ.ล้องอ้อ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
เลียงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี
ตอน บ.ท่าขนุน - เจดียส์ ามองค์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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

2,400,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

7,200,000 บาท
36,000,000 บาท
7,200,000 บาท
28,800,000 บาท
8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท

11,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
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(21) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเทียว
ตามแนวชายฝังทะเลภาคใต้ดา้ นตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4
ระนอง - อ.ตะกัวป่ า ตอน บ.นายทุย - บ.บางวัน
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอ้อมน้อย - สามพราน
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 32 - ทางหลวงหมายเลข 1 (บริเวณแยกหลวงพ่อโอ)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347
กับทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(25) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจัน)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) ค่าสํารวจและออกแบบสะพานข้ามแม่นาแม่
ํ กลอง
บนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิรลิ กั ขณ์)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) ค่าสํารวจและออกแบบสะพานข้ามแม่นาแม่
ํ กลอง
บนทางหลวงหมายเลข 3643
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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
3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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(28) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402
กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 1021 อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง
ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ส่วนที 1
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงนครปฐม - ราชบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน - ห้วยชินสีห ์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42
กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
(2) ค่าควบคุมงานเพือดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง

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
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
3,600,000 บาท
18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
14,400,000 บาท
326,420,300
326,420,300
256,788,300
69,632,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.5 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(1.1) ค่าว่าจ้างผู ้ตรวจสอบจากภายนอก
โครงการเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ตุลาคม 2559
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างบริษทั วิศวกรทีปรึกษาควบคุมงาน
โครงการเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ตุลาคม 2559
วงเงินทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
(2) การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวง
(3) การศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.2560 - 2564
ตามบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4) โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS) อย่างบูรณาการ
(5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (ระยะที 2)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

45,242,000 บาท
45,242,000 บาท
189,000 บาท
189,000 บาท
2,119,600
1,059,800
1,059,800
250,000
250,000
135,900
189,000
234,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
45,053,000 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
320,615,600 บาท
320,615,600 บาท
8,000,000 บาท
1,597,200 บาท
5,000,000 บาท
10,000,000 บาท
4,488,000 บาท

14,965,300
4,490,300
5,987,000
4,488,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (ระยะที 2)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(7) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย (ระยะที 3)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(8) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางเชือมผืนป่ ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304
สาย อ.กบินทร์บรุ ี - ปักธงชัย (ระยะที 3)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(9) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
เลียงเมืองเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1207 (ระยะที 2)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(10) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด (ระยะที 2)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

4,032,900 บาท
13,460,200
4,040,300
5,387,000
4,032,900

บาท
บาท
บาท
บาท

3,890,300 บาท
12,967,600
3,890,300
5,187,000
3,890,300

บาท
บาท
บาท
บาท

3,736,300 บาท
12,463,600
3,740,300
4,987,000
3,736,300

บาท
บาท
บาท
บาท

3,283,000 บาท
10,960,300
3,290,300
4,387,000
3,283,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,287,900 บาท

10,965,200
3,290,300
4,387,000
3,287,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 3646
อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน - สตึงบท)
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 จ.สระแก้ว
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม
ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
ทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคํา - อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(15) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม สะพานข้ามทางรถไฟ
บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายห้วยชินสีห ์ - พญาไม้) จ.ราชบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(16) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม สะพานข้ามทางรถไฟ
บนทางหลวงหมายเลข 3470 สายภาชี - ท่าเรือ (กม.14+490)
จ.พระนครศรีอยุธยา
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

3,400,000 บาท
8,500,000
2,550,000
3,400,000
2,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,600,000 บาท
9,000,000
2,700,000
3,600,000
2,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,800,000 บาท

9,500,000
2,850,000
3,800,000
2,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,850,000 บาท

9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
2,850,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

2,850,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
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(17) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองบางละมุง บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(18) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
ทางหลวงหมายเลข 211 อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการต่อขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี และปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ นเกล้า - นครชัยศรี กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
ทางหลวงหมายเลข 101 ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 จ.น่าน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,850,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
3,400,000 บาท
8,500,000
2,550,000
3,400,000
2,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,200,000 บาท

13,000,000
3,900,000
5,200,000
3,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,800,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(23) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง จ.ชุมพร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด จ.ตาก
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(25) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา จ.ชลบุรี (ระยะดําเนินการ)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี (ระยะที 2) จ.กาฬสินธุ ์
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก จ.พิษณุโลก (ระยะดําเนินการ)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย
ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดีย ์ (ระยะที 2) จ.เชียงราย
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,000,000 บาท
10,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,800,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,400,000 บาท

11,000,000
3,300,000
4,400,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,600,000 บาท

11,500,000
3,450,000
4,600,000
3,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,000,000 บาท

12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(29) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา บริเวณจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 205 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 จ.นครราชสีมา
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรนิ ทร์) แยกเข้าอุทมุ พรพิสยั ที กม.75+971 จ.ศรีสะเกษ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข 1021 อ.เทิง - ดอกคําใต้ (ตอน 2) จ.พะเยา
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 4006
ราชกรูด - หลังสวน จ.ระนอง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(33) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ด้านสิงแวดล้อมเบืองต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
เชือมโยงจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(34) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ด้านสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลียงเมืองเลย จ.เลย
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

4,000,000 บาท
10,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,600,000 บาท

14,000,000
4,200,000
5,600,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,150,000 บาท

10,500,000 บาท
7,350,000 บาท
3,150,000 บาท

17,000,000 บาท
25,000,000 บาท
8,000,000 บาท
17,000,000 บาท
17,000,000 บาท
25,000,000 บาท
8,000,000 บาท
17,000,000 บาท
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(35) การประเมินผลการพัฒนาทางหลวงเพือการวางแผนบูรณาการ
ระบบคมนาคมขนส่งตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(36) โครงการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานแผนพัฒนาทางหลวง
กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(37) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 4
สายตรัง - พัทลุง ตอน บ.นาโยงเหนือ - เขาพับผ้า (บ.นาวง) จ.ตรัง
(ระยะดําเนินการ)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(38) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333
อ.หนองฉาง - อุทยั ธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(39) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 229
บ้านหนองม่วง - อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(40) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214
อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(41) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 212
อ.ปากคาด - บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,000,000 บาท
25,000,000 บาท
8,000,000 บาท
17,000,000 บาท
7,800,000 บาท
13,000,000 บาท
5,200,000 บาท
7,800,000 บาท

2,400,000 บาท
8,000,000
2,400,000
3,200,000
2,400,000

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
6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
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(42) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 3471
ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร - บ.หนองพะวา จ.ระยอง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(43) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 226
บ.หนองสวาย - บ.ระเวียง จ.สุรนิ ทร์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(44) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทางเลียงเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(45) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (ระยะที 3) จ.นครราชสีมา
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(46) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (ระยะที 3) จ.กาญจนบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(47) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างทาง
4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย
(ระยะที 4) จ.นครราชสีมา
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 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
6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
5,400,000 บาท
18,000,000
5,400,000
7,200,000
5,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,050,000 บาท

13,500,000
4,050,000
5,400,000
4,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,900,000 บาท
13,000,000
3,900,000
5,200,000
3,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(48) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางเชือมผืนป่ า
มรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บรุ ี - ปักธงชัย
(ระยะที 4) จ.ปราจีนบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(49) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายพัทยา - มาบตาพุด (ระยะที 3) จ.ระยอง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(50) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 11
สายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย จ.อุตรดิตถ์ (ระยะดําเนินการ)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(51) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196
แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) - กม.93+500
(ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง - อยุธยา) ที กม.75+432 จ.ลพบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(52) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลียงเมือง
บึงกาฬ กม. 0+000 (บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม.123+430) กม.2+276 (บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก.3217) จ.บึงกาฬ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,750,000 บาท
12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,300,000 บาท

11,000,000
3,300,000
4,400,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,600,000 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

3,300,000 บาท
11,000,000
3,300,000
4,400,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(53) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการสะพานลอย
ข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41
(สมอทอง) - ชายทะเล ที กม.4+492 จ.สุราษฎร์ธานี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(54) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 11
สายปางเคาะ จ.แพร่ - ป่ าขาม จ.ลําปาง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(55) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445
ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรรี มั ย์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(56) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก (บางขุนเทียน - บางปะอิน)
รวมถนนเชือมต่อวงแหวนรอบนอก ด้านตะวันตก และด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(57) ค่าจัดทําแบบแนะนําทางด้านสิงแวดล้อมสําหรับงานทางหลวง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(58) ค่าจ้างทีปรึกษาประจําสํานักสํารวจและออกแบบ (In House)
เพือสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,150,000 บาท
10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,400,000 บาท

12,000,000 บาท
8,400,000 บาท
3,600,000 บาท
7,700,000 บาท
11,000,000 บาท
7,700,000 บาท
3,300,000 บาท

16,100,000 บาท
23,000,000 บาท
16,100,000 บาท
6,900,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
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7.4.7 โครงการที 7 : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
9,170,500,000 บาท
7.4.7.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง สามารถรองรับปริมาณการจราจรทีเพิมสูงขึน
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดอุบตั เิ หตุ
2. เพือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนผูใ้ ช้เส้นทางและประชาชนผูอ้ าศัย
อยูบ่ ริเวณ 2 ข้างทาง
3. เพือแก้ปญั หาโครงข่ายทางหลวงทีเกิดปัญหาก่อนทีโครงการใหญ่จะสามารถเข้าดําเนินการได้
4. เพือแก้ไขยกระดับมาตรฐานทางหลวง
5. เพือก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนําบนทางหลวง โดยมีดชั นีชวัี ด ได้แก่ ความพึงพอใจและการใช้ความเร็ว
ของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ
7.4.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงแผ่นดินทัวประเทศ
7.4.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
21,494,270,000 บาท
7.4.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
21,494,270,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ยกระดับมาตรฐานและเพิมประสิทธิภาพทางหลวง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายนํา
3. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมนุมชน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
9,170.5000
5,644.5500
1,210.4500
2,315.5000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
9,170.5000
5,644.5500
1,210.4500
2,315.5000

7.4.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
แห่ง
1003
362
แล้วเสร็จ
( 460 )
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
ร้อยละ
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
12,323.7700 9,170.5000
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

12,323.7700
12,323.7700
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
แผน
แผน
แผน

9,170.5000
9,170.5000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิมประสิทธิภาพทางหลวง
(1) สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี จ.ลําพูน 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี - สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่ าสัก - สะปุ๋ง ตอน 1 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่ าสัก - สะปุ๋ง ตอน 2 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว จ.ลําปาง 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1013 ตอน สันป่ าตอง - บ้านกาด จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สันติสุข - วังเหนือ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่ อน - ศูนย์สร้างทางลําปาง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิวคอหมา จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้ น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ จ.น่าน 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม - วังชิน จ.แพร่ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ ามืน - แม่ตาน้
ํ อย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตาน้
ํ อย - ทุง่ งิว จ.เชียงราย 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ตาํ - แม่ใจ จ.พะเยา 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนเม็งราย - เวียงชัย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด่านสะพานมิตรภาพ 4
ทีเชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแยกสมเด็จ - คําพอก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พังโคน - เดือศรีคนั ไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิ ยั จ.นครพนม 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ท่าก้อน - เซกา จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิ ยั - ปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ห้วยคล้อ - เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
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(30) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คําเพิม - ห้วยบาง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวชิ า - กวนบุน่ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก -ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุง่ สนุ่น จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน ทุง่ สนุ่น - บึงบ้าน จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนําริน - อุม้ ผาง จ.ตาก 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนําริน จ.ตาก 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน สลกบาตร - บ่อถํา จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน แม่ระมาด - ห้วยส้มป่ อย จ.ตาก 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก - ป่ ากล้วย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุง่ เสลียม จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 1404 ตอน หนองช้าง - ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแยกโพธิไทรงาม จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นําคลาด - ปางหมิน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นําเทิน - บ่อโพธิ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นําอ้อม จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 2008 ตอน หล่มสัก - นําก้อ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด จ.เลย 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาคําไฮ - หนองแวง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ จ.เลย 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บ้านใหม่ - นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลําภู - เขือนอุบลรัตน์ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน - สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 2372 ตอน วังบาล - ห้วยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(67) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
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(68) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(69) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(70) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านแข้ - ท่าเดือ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(71) สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(72) สายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ด้านทิศตะวันตก จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(73) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นําอ้อม - หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(74) สายทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(75) สายทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(76) สายทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุม่ - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(77) สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน นําพอง - โคกท่า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(78) สายทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(79) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหล่ม - คอนสาร จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(80) สายทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน นายม - หนองแวง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(81) สายทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตัง - หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(82) สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - นําซึม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(83) สายทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(84) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(85) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(86) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(87) สายทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิว จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(88) สายทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน หนองคู - ดงบัง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(89) สายทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขือนลําปาว จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(90) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชือเพลิง - ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(91) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(92) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(93) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(94) สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(95) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรนิ ทร์ - ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(96) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(97) สายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช้าง - สะเดา จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(98) สายทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(99) สายทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิน - นําปลีก จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(100) สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซําหวาย - บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(101) สายทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรรี นิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(102) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(103) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(104) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(105) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(106) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(107) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน - หนองนางดํา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(108) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน - หนองนางดํา ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(109) สายทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(110) สายทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(111) สายทางหลวงหมายเลข 3290 ตอน โคกอุดม - คลองทราย จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(112) สายทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(113) สายทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(114) สายทางหลวงหมายเลข 3452 ตอน ดงพระราม - ห้วยขือ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(115) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(116) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(117) สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(118) สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(119) สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนําใส - ปางโก จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(120) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(121) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(122) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(123) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(124) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(125) สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน หนองบัว - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(126) สายทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(127) สายทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน สรรคบุรี - คูพฒั นา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(128) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(129) สายทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุง่ คอก - พระแท่นดงรัง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(130) สายทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุง่ มะสังข์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(131) สายทางหลวงหมายเลข 3431 ตอน แยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(132) สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี - คลองข่อย จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(133) สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(134) สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(135) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(136) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 2 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(137) สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย จ.นครนายก 1 แห่ง
(138) สายทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(139) สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง - บางแค จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(140) สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บึงคําพร้อย - พระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
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(141) สายทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พมิ พ์ จ.ระยอง 1 แห่ง
(142) สายทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมติ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(143) สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(144) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(145) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(146) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(147) สายทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - บางพรม จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(148) สายทางหลวงหมายเลข 327 ตอน สีแยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก จ.ชุมพร 1 แห่ง
(149) สายทางหลวงหมายเลข 3234 ตอน ศีรษะทอง - วัดปรีดาราม จ.นครปฐม 1 แห่ง
(150) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(151) สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(152) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(153) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(154) สายทางหลวงหมายเลข 4230 ตอน ควนไม้แดง - มะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(155) สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ทุง่ ชุมพล - ลานข่อย จ.พัทลุง 1 แห่ง
(156) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา 1 แห่ง
(157) สายทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(158) สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ - บางหล่อ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(159) สายทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วังพญา จ.ยะลา 1 แห่ง
(160) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนําเทพา - ธารคีรี จ.สงขลา 1 แห่ง
(161) สายทางหลวงหมายเลข 4125 ตอน ท่าพญา - ทุง่ ยาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(162) สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(163) สายทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ละหาร - บางเก่า - ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(164) สายทางหลวงหมายเลข 4271 ตอน ไอร์ซอื เร๊ะ - ไอร์ตากอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(165) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง
(166) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางนําหนองแขม - บ้านหว้า - วังไผ่ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(167) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรรี มั ย์ - คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(168) สายทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้ สําเภา - ไร่พฒั นา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(169) สายทางหลวงหมายเลข 3410 ตอน เขือนเพชร - ห้วยโสก จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานอาคารระบายนํ า
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 36 รายการ (รวม 44 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตัง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแยกสมเด็จ - คําพอก จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหิน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
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(8) สายทางหลวงหมายเลข 2213 ตอน นาส่วง - นาเยีย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรรี มั ย์ - โคกสู ง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดียว - ซับบอน จ.สระบุรี 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 322 ตอน อู่ยา - ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก จ.นครนายก 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนังเกล้า จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขงิ - ทรงคนอง จ.นครปฐม 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน เขาดิน - ดอนหัวฬอ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 4001 ตอน แยกโพธารส - ท่ายาง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน - บ้านโฉ จ.สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย จ.น่าน 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชยั จ.พะเยา 2 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า จ.ตาก 3 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นําปาด - นาไพร จ.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาล - อุโมงค์ จ.ลําพูน 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแยกสมเด็จ - คําพอก จ.กาฬสินธุ ์ 3 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 2 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 2 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 2 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซําหวาย จ.อุบลราชธานี 3 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 3179 ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3178 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝังตะวันออก จ.เพชรบุรี 4 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน หนองฉาง - ทัพทัน จ.อุทยั ธานี 4 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บันไดสามขัน - ทัพทัน จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี - คลองข่อย จ.อุทยั ธานี 3 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยู น จ.พัทลุง 3 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง จ.ตรัง 2 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ท่างิว - ทุง่ ชุมพล จ.ตรัง 6 แห่ง
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(45) สายทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 4284 ตอน ทางเข้ากระโสม จ.พังงา 1 แห่ง
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมนุ มชน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย จ.น่าน 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนเม็งราย - เวียงชัย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตุนอ้ ย - นาเหนือ จ.นครพนม 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน ดอนเชียงบาน - นาหว้า จ.สกลนคร 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสยั - โนนต้อง จ.หนองคาย 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน มอตะแบก - คลองลาน จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนําริน - อุม้ ผาง จ.ตาก 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 111 ตอน ทางเลียงเมืองพิจติ ร จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นครไทย - นําคลาด จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา - บ้านด่าน จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหัวคู - บ้านผือ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหิน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสู ง - หนองกุงใหญ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน ลําดวน - สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน 2 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสู ง - ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง - ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่ อย - ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวีย - ระกา จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลําพยนต์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 369 ตอน ทางเลียงเมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
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(36) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน แสลงพัน - คลองท่าข้าม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 3520 ตอน ไผ่ตาํ - หนองแค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 3522 ตอน เนินฝอยทอง - ทุง่ ผักเบีย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองเสือ - ท่านําตืน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 3010 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - กลอนโด จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตีย จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง-เจ้าปลุก จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก จ.ตราด 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บนําหนองค้อ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวัง - นําพุ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่ งแย้ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ - พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุง่ หวัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(63) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(64) สายทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก จ.ตรัง 1 แห่ง
(65) สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่ าพ้อ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(66) สายทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน โกตาบารู - แบหอ จ.ยะลา 1 แห่ง
(67) สายทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สตูล 1 แห่ง
(68) สายทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุง่ หวัง - สงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง
(69) สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(70) สายทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ และทางหลวง
หมายเลข 2069 ตอน บําเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(71) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(72) สายทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลียงเมืองมหาสารคาม และ
ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(73) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย และสายทางหลวง
หมายเลข 205 โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(74) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการยกระดับมาตรฐานและเพิมประสิทธิภาพทางหลวง
(2) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายนํา
(3) ค่าควบคุมงานในการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
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7.4.8 โครงการที 8 : โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
7.4.8.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมทางหลวง ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแผนพัฒนาระยะเร่งด่วน โดยพิจารณาวัดผลจากจํานวนโครงการ
ทีสามารถดําเนินการจัดซือจัดจ้างและดําเนินการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้

17,715,000 บาท

7.4.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
ตามแนวพืนทีแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
7.4.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
192,081,300 บาท
7.4.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
192,081,300 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
17.7150
17.7150

รวม
17.7150
17.7150

7.4.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : โครงการทีศึกษาแล้วเสร็จ
โครงการ
5
1
(3)
เชิงคุณภาพ : เป็ นไปตามมาตรฐานการใช้เอกชน
ร้อยละ
100
100
ร่วมลงทุนตามทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
161.0800
17.7150
13.2863
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
161.0800
17.7150
13.2863
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

161.0800
-

17.7150
-

13.2863
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) การจัดเตรียมเอกสารและให้คําปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,715,000 บาท
17,715,000 บาท
17,715,000 บาท
17,715,000 บาท
44,287,600
13,286,300
17,715,000
13,286,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4.9 โครงการที 9 : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย
7.4.9.1 วัตถุประสงค์
เพือลดความเสียงในการเกิดอุบตั เิ หตุบนทางหลวงทีมีการแบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะสี
7.4.9.2 สถานทีดําเนิ นการ
โครงข่ายทางหลวงทีมีการแบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะสี
7.4.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)
5,600,000,000 บาท
7.4.9.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,600,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

575,998,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
575.9980
575.9980
-

รวม
575.9980
575.9980

7.4.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนทางหลวงทีได้รบั การปรับปรุง
แห่ง
79
35
การแบ่งทิศทางการจราจร
( 45 )
เชิงคุณภาพ : ทางหลวงทีได้รบั การปรับปรุง
ร้อยละ
100
100
การแบ่งทิศทางการจราจรอย่างมีคุณภาพ
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,170.4590
575.9980
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,170.4590
575.9980
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,170.4590
-

575.9980
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเลือด - โคกไทย จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี - สีแยกโรงต้ม จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขีเหล็กหลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้ น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สอด - ห้วยบง จ.ตาก 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนําริน ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนําริน ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 3 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 4 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลําปํ า - พัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอาเซียน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นําอ้อม ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นําอ้อม ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง ตอน 3 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสําโรง ตอน 4 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 3016 ตอน ลพบุรี - ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชือเพลิง - ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง

575,998,000 บาท
575,998,000
575,998,000
575,998,000
575,998,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,798,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000
12,000,000
15,000,000
15,000,000
20,200,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
30,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
12,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
12,000,000
30,000,000
35,000,000
30,000,000
15,000,000
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
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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7.4.10 โครงการที 10 : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี ตรวจสอบนํ าหนัก
1,660,483,200 บาท
7.4.10.1 วัตถุประสงค์
เพือควบคุมนําหนักยานพาหนะบนทางหลวง เป็ นการลดความเสียหายของทางหลวงทีเกิดจากการบรรทุกนําหนักเกิน
ให้ผู ้ขับขีรถบรรทุกหรือประชาชนผู ้ใช้เส้นทาง เข้าใช้บริการจอดพักรถแทนการจอดพักรถบนไหล่ทาง ทังยังเป็ นการ
ช่วยลดอุบตั เิ หตุบนทางหลวงอันเนืองมาจากความเมือยล้าและอ่อนเพลียของผูข้ บั ขี
7.4.10.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดลําปาง พะเยา แพร่ น่าน นครสวรรค์ กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น สุรนิ ทร์
มหาสารคาม มุกดาหาร อุดรธานี เลย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ ์ หนองบัวลําภู สุพรรณบุรี ราชบุรี
นครปฐม สระบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง
7.4.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
6,002,237,900 บาท
7.4.10.4 วงเงินทังสินของโครงการ
6,002,237,900 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบนําหนัก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,660.4832
1,660.4832
-

รวม
1,660.4832
1,660.4832

7.4.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ปริมาณรถทีเข้าจอดพักบริเวณ
คัน
185,000
110,000
110,000
110,000
จุดจอดพักรถ ไม่นอ้ ยกว่า
( 157,002 )
เชิงปริมาณ : ปริมาณรถบรรทุกทีเข้าตรวจสอบนําหนัก
คัน
60,000,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
ในสถานีตรวจสอบนําหนัก ไม่นอ้ ยกว่า
( 48,722,654 )
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการจับกุมรถบรรทุก
ร้อยละ
0.1
0.1
0.1
0.1
ทีมีนาหนั
ํ กเกินทีสถานีตรวจสอบนําหนัก
( 0.007 )
เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั เิ หตุทเกิ
ี ดจากรถบรรทุก
ร้อยละ
5
5
5
5
บนเส้นทางทีมีจดุ พักรถบรรทุกลดลง
( 8.33 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
2,440.1287 1,660.4832

1,548.8260

352.8000

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,548.8260
1,548.8260
-

352.8000
352.8000
-

-

2,440.1287
2,440.1287
-

1,660.4832
1,660.4832
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี ตรวจสอบนํ าหนัก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ค่างานปรับปรุงและเพิมศักยภาพของสถานีตรวจสอบนําหนักหนองบัว
(ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(2) ค่างานปรับปรุงและเพิมศักยภาพของสถานีตรวจสอบนําหนักสีควิ (ขาออก)
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ชลบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอน ศรีราชา - ชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(2) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ชลบุรี
ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน บ้านสวน - บ้านบึง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(3) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ชลบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอน มาบโป่ ง - พานทอง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(4) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ขอนแก่น
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ชุมแพ - ท่าเดือ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(5) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check สุพรรณบุรี
ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากนํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(6) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ราชบุรี
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกะเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(7) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ราชบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอน โคกสู ง - หนองเป็ ด จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(8) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ชลบุรี
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ชลบุรี - พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(9) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักหนองบัวลําภู ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(10) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักชุมพร ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน นํารอด - พ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(11) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(12) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยและจุด Check Point
บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว จ.ชลบุรี 1 แห่ง

1,660,483,200 บาท
1,660,483,200
1,660,483,200
1,660,483,200
108,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

54,000,000 บาท
54,000,000 บาท
1,552,483,200 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
42,000,000 บาท
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(13) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยและจุด Check Point
บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง
(14) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยและจุด Check Point
บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา จ.ชลบุรี 1 แห่ง

42,000,000 บาท
42,000,000 บาท

(15) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยและจุด Check Point
บนทางหลวงหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง
จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(16) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยและจุด Check Point
บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง
(17) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักชนิด WIM บริเวณสถานี
ตรวจสอบนําหนักนครชัยศรี (ขาออก) จ.นครปฐม 1 แห่ง
(18) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักชนิด WIM บริเวณสถานี
ตรวจสอบนําหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี 1 แห่ง
(19) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน อ.ทุง่ สง - อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(20) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถําพรรณรา - ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(21) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) สุรนิ ทร์
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม - จอมพระ ที กม.146+108 - 147+408
จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(22) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนําหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

42,000,000 บาท
42,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท

59,304,000 บาท
149,304,000
30,000,000
60,000,000
59,304,000

บาท
บาท
บาท
บาท
43,463,600 บาท

188,306,000
38,000,000
70,276,000
43,463,600
36,566,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(23) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนําหนักอุบลราชธานี (ขาออก) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนําหนักบรรพตพิสยั (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(25) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักอุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน นําฆ้อง - อุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน แยกอนุสาวรียพ์ อ่ ขุนผาเมือง - นําดุก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักกําแพงเพชร (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

40,259,300 บาท
149,982,000
30,200,000
60,400,000
40,259,300
19,122,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
56,880,000 บาท

143,280,000
28,800,000
57,600,000
56,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท

75,083,400 บาท
259,423,500
52,000,000
87,980,600
75,083,400
44,359,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

67,336,900 บาท
249,213,100
52,000,000
82,471,200
67,336,900
47,405,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,541,900 บาท
259,465,000
51,893,000
60,541,900
147,030,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักกําแพงเพชร (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 217
ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 24
ตอน ขุขนั ธ์ - กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน กบินทร์บรุ ี - นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักมุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

60,541,900 บาท
259,465,000
51,893,000
60,541,900
147,030,100

บาท
บาท
บาท
บาท

60,541,900 บาท
259,465,000
51,893,000
60,541,900
147,030,100

บาท
บาท
บาท
บาท

51,207,600 บาท
219,461,000
43,892,200
51,207,600
124,361,200

บาท
บาท
บาท
บาท

46,541,000 บาท
199,461,600
39,892,400
46,541,000
113,028,200

บาท
บาท
บาท
บาท

43,343,700 บาท
149,461,000
29,892,200
43,343,700
76,225,100

บาท
บาท
บาท
บาท

348

(33) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักพังงา ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(34) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักเลย พร้อมทังจุดจอดพักรถบรรทุก
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(35) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) และเพิมศักยภาพ
ของสถานีตรวจสอบนําหนักมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน จุดสุดทางเลียงเมืองบ้านไผ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(36) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักตรัง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(37) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน แยกประตูชยั - พาน จ.พะเยา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

60,540,900 บาท
259,461,000
51,892,200
60,540,900
147,027,900

บาท
บาท
บาท
บาท
40,153,700 บาท

138,461,000
27,692,200
40,153,700
70,615,100

บาท
บาท
บาท
บาท

43,343,400 บาท
149,460,000
29,892,000
43,343,400
76,224,600

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักกาฬสินธุ ์ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขือนลําปาว จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(39) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)
พร้อมสถานีตรวจสอบนําหนักแพร่ ทางหลวงหมายเลข 103
ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ จ.แพร่ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(40) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักลําปาง พร้อมทังจุดจอดพักรถบรรทุก
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหวด - แม่กา
จ.ลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(41) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักน่าน พร้อมทังจุดจอดพักรถบรรทุก
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่ า - สะพานพญาวัด
จ.น่าน 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

30,000,000 บาท
150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,000,000 บาท
200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,200,000 บาท
121,000,000
24,200,000
48,400,000
48,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,200,000 บาท
111,000,000
22,200,000
44,400,000
44,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4.11 โครงการที 11 : โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
1,739,296,600 บาท
7.4.11.1 วัตถุประสงค์
เพือระบายการจราจรของทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเชือมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 (วงแหวนตะวันตก) กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 นครปฐม - ชะอํา ในการเดินทาง
สูภ่ าคใต้ของประเทศ รวมทังเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง รองรับเหตุภยั พิบตั ของประเทศ
7.4.11.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร
7.4.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
10,492,621,200 บาท
7.4.11.4 วงเงินทังสินของโครงการ
10,492,621,200 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,739.2966
1,739.2966
-

รวม
1,739.2966
1,739.2966

7.4.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
กม.
9.630
9.630
9.630
9.630
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

100

100

100

-

ล้านบาท

3,066.9140

1,739.2966

2,968.5927

2,717.8179

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3,066.9140
3,066.9140
-

1,739.2966
1,739.2966
-

2,968.5927
2,968.5927
-

2,717.8179
2,717.8179
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
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.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
จ.สมุทรสาคร 4.107 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(1.3) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
จ.สมุทรสาคร 2.329 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,739,296,600 บาท
1,739,296,600
1,739,296,600
1,739,296,600
1,731,679,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,731,679,000 บาท

660,185,500 บาท
3,994,400,000
800,000,000
365,873,300
660,185,500
1,131,746,700
1,036,594,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

659,786,500 บาท
3,991,986,000
800,000,000
365,531,400
659,786,500
1,131,062,700
1,035,605,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

411,707,000 บาท
2,491,000,000
500,000,000
227,891,700
411,707,000
705,783,300
645,618,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ

7,617,600 บาท
7,617,600 บาท
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7.4.12 โครงการที 12 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
300,000,000 บาท
7.4.12.1 วัตถุประสงค์
1. เพือให้มกี ารนํายางพาราทีผลิตในประเทศ มาเป็ นส่วนประกอบหลักในงานอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
2. เพือศึกษาคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของของอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยและงานทางอืน ๆ ทีมียางพารา
เป็ นส่วนประกอบหลัก เพือให้มมี าตรฐานวัสดุทางวิศวกรรมทีเหมาะสม
3. เพือศึกษาความเหมาะสมทังทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในการนํายางพารามาเป็ นส่วนประกอบหลัก
ของอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
7.4.12.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีโครงข่ายถนนของกรมทางหลวง
7.4.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)
4,800,000,000 บาท
7.4.12.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,800,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
300.0000
300.0000
-

รวม
300.0000
300.0000

7.4.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ปริมาณยางพาราทีใช้ในการผลิต
ตัน (ยางข้น)
2,349.29
1,101.02
อุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
( 1,566 )
เชิงคุณภาพ : อุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
ร้อยละ
100
100
ทีมีคุณภาพ
รวมทังสิน
ล้านบาท
800.0000
300.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
800.0000
300.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

800.0000
-

300.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

354

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 104 รายการ (รวม 104 หน่วย)

300,000,000 บาท
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

300,000,000 บาท
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7.4.13 โครงการที 13 : โครงการยกระดับมาตรฐานการป้ องกันอันตรายข้างทางหลวง
817,340,000 บาท
7.4.13.1 วัตถุประสงค์
1. เพือยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยเพือป้ องกันอันตรายจากอุปสรรคสองข้างทางทังระบบ
2. เพือลดความเสียง ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ จากการชนกับอุปสรรคสองข้างทาง
3. เพือเพิมมาตรฐานอุปกรณ์กนที
ั เหมาะสมเพือรองรับพฤติกรรมการขับขีและการใช้ความเร็วในพืนทีเสียง
7.4.13.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงทัวประเทศ
7.4.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
5,000,000,000 บาท
7.4.13.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ยกระดับมาตรฐานการป้ องกันอันตรายข้างทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
817.3400
817.3400
-

รวม
817.3400
817.3400

7.4.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนสายทางทีได้รบั การยกระดับ
แห่ง
107
107
107
309
มาตรฐานความปลอดภัยอันตรายข้างทางหลวง
เชิงคุณภาพ : จํานวนสายทางทีได้รบั การยกระดับ
ร้อยละ
100
100
100
100
มาตรฐานความปลอดภัยอันตรายข้างทางหลวง
อย่างมีคุณภาพ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

817.3400

1,000.0000

1,000.0000

2,182.6600

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

817.3400
817.3400
-

1,000.0000
1,000.0000
-

1,000.0000
1,000.0000
-

2,182.6600
2,182.6600
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานการป้ องกันอันตรายข้างทางหลวง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางนา - แบริง - ท้ายบ้าน ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริง - ท้ายบ้าน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิว - โพธิทอง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิว - โพธิทอง - บ้านพลิว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว ตอน 3 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริง - ท้ายบ้าน ตอน 3 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - วังม่วง จ.ตาก 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก จ.ตาก 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน จ.ตาก 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน 3 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน 6 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน 3 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน 4 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร จ.สระบุรี 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากนํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง

817,340,000 บาท
817,340,000
817,340,000
817,340,000
817,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท

405,883,000
13,500,000
13,000,000
10,000,000
10,000,000
11,748,000
10,650,000
15,090,000
14,000,000
14,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
14,995,000
10,940,000
10,880,000
10,680,000
10,804,000
11,900,000
12,000,000
13,070,000
10,180,000
15,000,000
11,200,000
12,500,000
12,030,000
13,290,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000

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
บาท
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(31) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
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7.4.14 โครงการที 14 : โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
500,000,000 บาท
7.4.14.1 วัตถุประสงค์
1. เพือแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุเนืองจากการตัดกระแสจราจรบริเวณจุดกลับรถระดับเดียวกัน
2. เพือลดการชะลอตัวของการจราจรบริเวณจุดกลับรถ และเพิมความคล่องตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก
7.4.14.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงแผ่นดินทัวประเทศ
7.4.14.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
3,000,000,000 บาท
7.4.14.4 วงเงินทังสินของโครงการ
3,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.14.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
500.0000
500.0000
-

รวม
500.0000
500.0000

7.4.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนจุดกลับรถทีได้รบั การปรับปรุง
แห่ง
30
เชิงคุณภาพ : จํานวนจุดกลับรถทีได้รบั การปรับปรุง
อย่างมีคุณภาพ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท

-

500.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

500.0000
500.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 2 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 7 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 8 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 9 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 4 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ตอน 2 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก ตอน 2 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก ตอน 3 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก ตอน 4 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ตอน 3 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 3 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 5 จ.อ่างทอง 1 แห่ง

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

บาท
บาท
บาท
บาท

40,900,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
30,000,000
25,000,000
30,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
19,100,000
15,000,000
10,000,000
19,000,000
30,000,000
25,000,000
30,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4.15 โครงการที 15 : โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพือยกมาตรฐานงานทาง
7.4.15.1 วัตถุประสงค์
ลดปัญหาการจอดรถบนไหล่ทาง ทีอาจทําให้เกิดอุบตั เิ หตุ เพิมความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง
และอํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

443,372,700 บาท

7.4.15.2 สถานทีดําเนิ นการ
โครงข่ายทางหลวง และโครงข่ายทางหลวงอาเซียน ทีมีปริมาณการจราจรสูงและเป็ นเส้นทางหลัก
ในการคมนาคมขนส่งทางถนน
7.4.15.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
1,500,000,000 บาท
7.4.15.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.15.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างจุดพักรถเพือยกมาตรฐานงานทาง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
443.3727
443.3727
-

รวม
443.3727
443.3727

7.4.15.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างจุดพักรถแล้วเสร็จ
แห่ง
47
98
รวมทังสิน
ล้านบาท
443.3727
1,056.6273
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
443.3727
1,056.6273
ล้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
443.3727 1,056.6273
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพือยกมาตรฐานงานทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 331
ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน นํารอด - พ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1356
ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่นาโขงที
ํ เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(7) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 37
ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(8) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32
ตอน นครหลวง - อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(9) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน เนินสว่าง - หนองนา จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(10) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 117
ตอน หนองนา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(11) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(12) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง จ.เลย 1 แห่ง
(13) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน พรุพ ้อ - เนินพิชยั จ.สงขลา 1 แห่ง
(14) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 3
ตอน ท้ายบ้าน - บางตําหรุ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(15) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง

443,372,700 บาท
443,372,700
443,372,700
443,372,700
443,372,700

บาท
บาท
บาท
บาท

260,937,500 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,302,200 บาท
10,455,000 บาท
17,278,000 บาท
10,000,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
10,500,000 บาท
11,000,000 บาท
16,075,000 บาท
15,000,000 บาท
11,000,000 บาท
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(16) ค่าก่อสร้างทีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 11
ตอน นาอิน - ชัยมงคล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง

14,825,000 บาท

363

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3,370,296,100 บาท
7.5.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3,370,296,100 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนทีเกียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในการขนส่งสินค้าและบริการ
รวมถึงการท่องเทียว โดยวัดผลสําเร็จจากความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ ผู ้ใช้เส้นทาง และประชาชน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงความเร็วเฉลียของสายทางโครงการ
7.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
เส้นทางเชือมโยงต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 10 เขต ในพืนทีจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
29,582,687,900 บาท
7.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
29,582,687,900 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3,370.2961
3,370.2961
-

รวม
3,370.2961
3,370.2961

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
กม.
152.918
4.400
137.881
86.637
( 88.496 )
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ร้อยละ
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
18,373.5837 3,370.2961 5,263.3952 2,575.4129
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
18,373.5837 3,370.2961 5,263.3952 2,575.4129
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

18,373.5837
-

3,370.2961
-

5,263.3952
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2,575.4129
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก
จ.ตราด 23.450 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 จ.สงขลา
(2.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 ตอน 1
จ.สงขลา 4.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 ตอน 2
จ.สงขลา 1.396 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) สายทางเลียงเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

3,370,296,100 บาท
3,370,296,100
3,370,296,100
3,370,296,100
3,318,018,100

บาท
บาท
บาท
บาท

176,348,000 บาท
985,472,000
482,881,000
100,000,000
176,348,000
226,243,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท
- บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
137,423,000 บาท

315,000,000
72,000,000
105,577,000
137,423,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) สาย อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสู ง จ.สระแก้ว 19.964 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน - สตึงบท)
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 จ.สระแก้ว
(5.1) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน - สตึงบท)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
จ.สระแก้ว 10.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5.2) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน - สตึงบท)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
จ.สระแก้ว 14.711 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม 30.481 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 19.260 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

196,829,000 บาท
900,526,000
200,000,000
124,959,300
196,829,000
378,737,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
469,700,000 บาท

237,800,000 บาท
1,007,157,900
207,000,000
186,051,200
237,800,000
376,306,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

231,900,000 บาท
892,872,800
207,000,000
159,067,200
231,900,000
294,905,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
394,626,700 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
306,072,400 บาท

648,041,800
130,000,000
124,881,600
306,072,400
87,087,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 324
กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกวังสารภี) จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง จ.เชียงราย
(9.1) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ตอน 1
จ.เชียงราย 12.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9.2) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ตอน 2
จ.เชียงราย 11.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9.3) สาย อ.ดอกคําใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคํา - อ.เทิง ตอน 3
จ.เชียงราย 14.019 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ จ.นครพนม
(10.1) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1
จ.นครพนม 14.257 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

81,965,000 บาท
450,000,000
90,000,000
81,965,000
163,928,600
114,106,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
441,052,500 บาท
119,530,000 บาท

750,000,000
150,000,000
119,530,000
239,062,500
241,407,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
166,305,000 บาท

750,000,000
150,000,000
166,305,000
332,608,700
101,086,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
155,217,500 บาท

700,000,000
140,000,000
155,217,500
404,782,500

บาท
บาท
บาท
บาท
199,500,000 บาท
105,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
105,000,000
210,000,000
245,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10.2) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2
จ.นครพนม 12.650 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายทางเลียงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) จ.หนองคาย
(11.1) สายทางเลียงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1
จ.หนองคาย 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11.2) สายทางเลียงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2
จ.หนองคาย 11.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11.3) สายทางเลียงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3
จ.หนองคาย 4.527 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
จ.นราธิวาส 11.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

94,500,000 บาท
630,000,000
126,000,000
94,500,000
189,000,000
220,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
500,501,500 บาท
226,666,500 บาท

1,600,000,000
320,000,000
226,666,500
453,333,300
600,000,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
162,272,500 บาท

700,000,000
140,000,000
162,272,500
397,727,500

บาท
บาท
บาท
บาท
111,562,500 บาท

700,000,000
140,000,000
111,562,500
223,125,000
225,312,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
104,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) สายทางเลียงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย 9.103 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(14) สายปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323
กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

220,000,000 บาท
1,100,000,000
220,000,000
440,000,000
440,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
90,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
52,278,000 บาท
52,278,000 บาท
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7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8,564,379,500 บาท
7.6.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
8,564,379,500 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือสนับสนุนงานด้านคมนาคมทางถนน และการเชือมโยงกับการคมนาคมรูปแบบอืน ๆ
ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพือสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพืนทีภาคตะวันออก ลดต้นทุนในการขนส่งและบริการ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวัดความสําเร็จด้วยความพึงพอใจ และความคล่องตัว
การสัญจรของผูป้ ระกอบการและประชาชน
7.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
7.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
42,332,087,400 บาท
7.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
42,332,087,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
8,564.3795
8,564.3795
-

รวม
8,564.3795
8,564.3795

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
125.067
140.459
112.193
88.475
( 81.844 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
1
2
3
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

100
( 100 )
21,665.9330

100

100

8,564.3795

7,370.8705

4,730.9044

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

21,665.9330
21,665.9330
-

8,564.3795
8,564.3795
-

7,370.8705
7,370.8705
-

4,730.9044
4,730.9044
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

100

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนําไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม ้แก้ว - แยกหนองบอน จ.ชลบุรี จ.ระยอง
(1.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนําไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม ้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง 8.700 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) สาย อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ)
รวมสะพานข้ามแยกหนองชาก จ.ชลบุรี 12.300 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง จ.ระยอง
(3.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
จ.ระยอง 12.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

8,564,379,500 บาท
8,564,379,500
8,564,379,500
8,564,379,500
8,456,812,300

บาท
บาท
บาท
บาท

121,777,800 บาท

121,777,800 บาท
716,340,000
144,000,000
247,596,000
202,966,200
121,777,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
339,215,000 บาท

1,196,860,000
180,000,000
418,438,000
259,207,000
339,215,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
710,423,900 บาท

388,697,800 บาท
1,024,632,000
168,750,000
323,648,000
143,536,200
388,697,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3.2) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง ตอน 2
จ.ระยอง 12.021 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา
(4.1) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 5.710 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4.2) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 5.715 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4.3) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมุทรปราการ
จ.ฉะเชิงเทรา 5.725 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4.4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชิงเทรา 5.700 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

321,726,100 บาท
1,118,869,000
168,750,000
379,502,000
248,890,900
321,726,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
585,716,800 บาท
136,027,000 บาท

597,444,500
133,600,000
193,100,000
134,717,500
136,027,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
131,269,000 บาท

510,600,000
133,600,000
130,529,000
115,202,000
131,269,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

517,000,000
133,800,000
148,822,000
184,378,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
162,548,800 บาท

550,193,000
133,800,000
141,300,000
112,544,200
162,548,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.5) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชิงเทรา 5.722 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิรน์ ซีบอร์ด/อมตะซิตี
และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331
และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3
(แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 14.487 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(8) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี
(8.1) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 8.238 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

105,872,000 บาท
551,600,000
133,796,000
160,695,000
151,237,000
105,872,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
950,104,100 บาท

3,465,646,000
585,000,000
1,087,757,000
842,784,900
950,104,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
126,699,600 บาท

894,348,400
180,000,000
101,968,500
126,699,600
485,680,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
397,408,300 บาท

797,566,000
160,000,000
240,157,700
397,408,300

บาท
บาท
บาท
บาท
468,886,400 บาท
245,421,400 บาท

795,198,000
160,000,000
205,435,900
245,421,400
184,340,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8.2) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 13.126 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชิงเทรา
(9.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 9.985 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(9.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 8.260 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(10) สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 11.858 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(11) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชิงเทรา
(11.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 10.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

223,465,000 บาท
740,900,000
150,000,000
83,025,000
223,465,000
284,410,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
474,123,900 บาท
231,023,900 บาท

597,943,000
120,000,000
246,919,100
231,023,900

บาท
บาท
บาท
บาท
243,100,000 บาท

598,000,000
120,000,000
234,900,000
243,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
212,930,200 บาท

546,559,000
110,000,000
223,628,800
212,930,200

บาท
บาท
บาท
บาท
666,205,800 บาท
315,262,200 บาท

1,213,843,000
244,000,000
253,338,700
315,262,200
401,242,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

374

(11.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 13.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) สาย อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี 10.141 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(13) สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ จ.ชลบุรี 12.135 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(14) สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
จ.ระยอง 22.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) สาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
จ.ระยอง 13.600 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(16) ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

350,943,600 บาท
1,101,000,000
240,000,000
188,357,700
350,943,600
321,698,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
435,929,000 บาท

897,500,000
180,000,000
281,571,000
435,929,000

บาท
บาท
บาท
บาท
229,978,000 บาท

565,720,000
114,000,000
221,742,000
229,978,000

บาท
บาท
บาท
บาท
387,112,100 บาท

857,274,000
172,000,000
229,846,700
387,112,100
68,315,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

307,579,500 บาท
1,447,433,600
300,000,000
156,343,500
307,579,500
683,510,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
174,746,400 บาท

513,959,300
104,000,000
75,029,300
174,746,400
160,183,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(17) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี 11.740 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) สายต่างระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ)
จ.ชลบุรี 19.989 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(19) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง จ.ระยอง
(19.1) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 11.650 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(19.2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 5.486 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(20) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(20.1) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 จ.ชลบุรี 7.300 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

225,549,500 บาท
868,425,700
180,000,000
114,299,900
225,549,500
348,576,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
127,060,800 บาท

896,900,000
180,000,000
208,656,600
127,060,800
381,182,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
169,583,600 บาท
105,416,800 บาท

1,150,000,000
230,000,000
105,416,800
325,833,600
488,749,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
64,166,800 บาท

700,000,000
140,000,000
64,166,800
198,333,600
297,499,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
310,781,400 บาท
90,000,000 บาท

900,000,000
180,000,000
90,000,000
270,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(20.2) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 จ.ชลบุรี 8.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(20.3) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 จ.ชลบุรี 6.742 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(21) สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา 4.995 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(22) ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือ
และถนนนิคมแหลมฉบัง 4 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(23) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(24) สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
จ.ระยอง 25.416 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

95,000,000 บาท
950,000,000
190,000,000
95,000,000
285,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
125,781,400 บาท

1,150,000,000
230,000,000
125,781,400
366,562,800
427,655,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
109,999,800 บาท

1,200,000,000
240,000,000
109,999,800
339,999,600
510,000,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
52,420,800 บาท

240,000,000
48,000,000
52,420,800
128,841,600
10,737,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
72,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
72,000,000
204,000,000
204,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
122,500,000 บาท

1,120,000,000
224,000,000
122,500,000
357,000,000
416,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน
ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(25.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 4.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(25.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 5.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(25.3) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม
ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 3.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(26) สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 5.886 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(27) สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่นาบางปะกง)
ํ
จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

252,079,600 บาท
101,640,000 บาท
660,000,000
132,000,000
101,640,000
269,280,000
157,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,166,600 บาท

820,000,000
164,000,000
75,166,600
232,333,200
348,500,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
75,273,000 บาท

720,000,000
144,000,000
75,273,000
222,546,000
278,181,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
230,000,000 บาท

1,150,000,000
230,000,000
460,000,000
460,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
196,000,000 บาท

980,000,000
196,000,000
392,000,000
392,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจและออกแบบแก้ปญั หาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3
ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

35,200,000 บาท
35,200,000 บาท
44,000,000 บาท
8,800,000 บาท
35,200,000 บาท
72,367,200 บาท
72,367,200 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
กรมทางหลวง

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

181.1247

ปี 2563
5,039.0376

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
7,873.3760 12,208.1493 16,023.9555

10,641.7765
98.8567
9,309.3424
13.2928
660.0820
560.2026

11,565.9900
150.0000
9,760.3500
30.0000
1,075.6400
550.0000

11,549.0040
150.0000
10,180.7970
30.0000
638.2070
550.0000

11,093.9747
150.0000
10,363.7929
30.0000
0.1818
550.0000

11,280.4488
150.0000
10,550.4488
30.0000
550.0000

11,470.8378
150.0000
10,740.8378
30.0000
550.0000

10,822.9012
660.0820
660.0820
10,162.8192

16,605.0276
1,075.6400
1,075.6400
15,529.3876

19,422.3800
638.2070
638.2070
18,784.1730

23,302.1240
0.1818
0.1818
23,301.9422

27,304.4043
27,304.4043

31,224.8712
31,224.8712

6. แผนการใช้จา่ ยอืน

5,123.7816

7,656.0116

6,576.0237

7,277.9867

7,550.3709

8,273.4255

6.1 ภารกิจพืนฐาน

5,123.7816

7,656.0116

6,576.0237

7,277.9867

7,550.3709

8,273.4255

5,059.8278

2,477.9231

2,897.2675

2,933.7305

2,966.8147

2,989.8693

63.9538
-

5,178.0885
-

3,678.7562
-

4,344.2562
-

4,583.5562
-

5,283.5562
-

สถานะการเงิน
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุ นหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุ นและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนํ าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)

6.1.1 รายจ่ายประจํา
6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

ปี 2562

ปี 2567
19,754.0334

6.2.1 รายจ่ายประจํา

-

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

-

-

-

-

-

-

7. คงเหลือ (5.-6.)

5,039.0376

7,873.3760

12,208.1493

16,023.9555

19,754.0334

22,951.4457

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
47,472,002,700 บาท
- บาท

ปี 2564
49,465,142,100 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เชือมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพระราชดําริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน
ภายในปี พ.ศ. 2579
2. พันธกิจ
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพือเชือมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร
การท่องเทียว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยการสร้าง
ทางต่อเชือม (Missing Link) ทางเลียง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)
2. พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์
3. บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มรี ะบบจัดการทางหลวงท้องถินทีถูกต้อง
ได้มาตรฐาน และบุคลากรมีความรู ด้ า้ นงานทาง สามารถจัดการวางแผน สํารวจออกแบบ
และซ่อมบํารุงได้
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

78

79

จํานวน
ต่อหนึงแสนคน

2.94

2.62

(1) ผลสัมฤทธิ : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจรไป - มา สามารถลดเวลาและระยะทาง สามารถ
เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทังลดปัญหา
เรืองฝุ่นละออง ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
- ตัวชีวัด : งานก่อสร้างทางและสะพานได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการก่อสร้าง
(2) ผลสัมฤทธิ : ถนนและสะพานของกรมทางหลวงชนบท
ได้รบั การบํารุงรักษา ทําให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป - มา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ตัวชีวัด : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
ให้มีความขรุขระสากลของผิวทางเฉลีย (IRI) ไม่เกิน 4.0
(ม./กม.)
(3) ผลสัมฤทธิ : จุดหรือบริเวณเสียงอันตรายได้รบั การ
ปรับปรุงแก้ไข สามารถลดอัตราผู ้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
ของกรมทางหลวงชนบท
- ตัวชีวัด : อัตราผู ้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
ของกรมทางหลวงชนบท ไม่เกินค่าเป้ าหมาย
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยังยืน อนุรกั ษ์ ฟื นฟู และป้ องกัน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

46,786.3216
1,409.6398
20,957.8895
20,838.7319
119.1576

47,472.0027
1,452.1478
22,809.1334
22,612.9764
196.1570

49,465.1421
1,461.9796
23,487.5867
23,487.5867
-

24,418.7923
416.8548
929.7087
1,677.3526
19,087.1302
1,130.8965
1,175.4979
1.3516

23,210.7215
496.3210
1,164.5206
1,052.8660
18,118.3452
1,244.4116
1,134.2571
-

24,515.5758
543.5040
1,415.3540
1,235.2590
19,218.9739
962.4792
1,140.0057
-
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
47,472.0027 49,465.1421 45,396.0746 39,159.1255 34,756.5844
47,472.0027 49,465.1421 45,396.0746 39,159.1255 34,756.5844
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เชือมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและความมังคังของประเทศ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลียปริมาณการจราจร
ย้อนหลัง 3 ปี บนโครงข่ายทางหลวงชนบทสายหลัก
(PCU) เพิมขึนไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ

10

10

10

10

10

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสูพ่ นที
ื ต่างๆ
อย่างทัวถึง เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม และส่งเสริมและ
สนับสนุ นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง

ล้านบาท
ล้านบาท

20,497.0139
-

21,321.4588
-

20,127.3221
-

15,484.9133
-

12,139.4464
-

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : โครงข่ายทางหลวงชนบท
เชือมโยงการขนส่งทางถนนได้อย่างเป็ นโครงข่าย
ภายในปี พ.ศ. 2579

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รบั การฝึ กอบรม

คน - วัน

12,680

4,920

12,680

12,680

12,680

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เพิมคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบทบํารุงรักษา
และอํานวยความปลอดภัยโครงข่ายเพือการพัฒนา
ประเทศอย่างยังยืน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนครังทีเกิดอุบตั เิ หตุ
ในโครงข่ายถนนของทางหลวงชนบทต่อจํานวน
เทียวการเดินทาง

ล้านบาท
ล้านบาท

5,573.1972
-

6,371.4295
-

3,772.2839
-

2,099.2748
-

959.4211
-

ครัง/
พันล้าน
คัน - กม.

33

32

31

30

29

ม./กม.

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

ร้อยละ

78

79

80

81

82

ล้านบาท
ล้านบาท

21,401.7916
-

21,772.2538
-

21,496.4686
-

21,574.9374
-

21,657.7169
-

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความขรุขระสากล
ของผิวทาง (IRI) เฉลียทัวประเทศน้อยกว่าหรือเท่ากับ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : จํานวนสายทางทีมีค่าดัชนี
ความขรุขระสากลของผิวทาง (IRI) ไม่เกิน 4.0 (ม./กม.)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่าง
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.)
ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การพัฒนา
ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การบํารุงรักษา
ผลผลิตที 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
มีความปลอดภัย
3. แผนงานบูรณาการขับเคลือนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมศักยภาพพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเทียว
โครงการที 1 : โครงการทางหลวงชนบท
เพือการท่องเทียว
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียว
เชิงธรรมชาติ
โครงการที 2 : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดนเพือขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,436.3592
150.7765
1,436.3592
25.6204
125.1561

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
47,875.4243
2.5821
23,359.8485
2.5821
-

-

5.5240

14.0000

-

119.6321

3,035.5743

2.5821

รวม
49,465.1421
1,461.9796
23,487.5867

-

19.5240

-

3,157.7885

-

-

18,155.8396

-

-

18,155.8396

-

-

2,154.4346

-

-

2,154.4346

-

-

543.5040

-

-

543.5040

-

-

543.5040

-

-

543.5040

-

-

1,415.3540

-

-

1,415.3540

-

-

1,415.3540

-

-

1,415.3540

-

-

1,235.2590
30.0000

-

-

1,235.2590
30.0000

-

-

62.9040

-

-

62.9040

โครงการที 3 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียว
อารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
โครงการที 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
โครงการที 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-

-

103.0000

-

-

103.0000

-

-

45.0000

-

-

45.0000

-

-

130.0000

-

-

130.0000

โครงการที 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ประชาชนในกรุงเทพมหานครและ
พืนทีภาคกลาง

-

-

56.0000

-

-

56.0000
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,436.3592
150.7765

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
47,875.4243
2.5821
-

รวม
49,465.1421

โครงการที 7 : โครงการการพัฒนาการท่องเทียว
และการค้าเมืองชายแดน
โครงการที 8 : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร
โครงการที 9 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่าอยู่
โครงการที 10 : โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจ
ชายแดน
โครงการที 11 : โครงการพัฒนาการท่องเทียว
ของภาคตะวันออก
โครงการที 12 : โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัด
ชลบุรี -ระยอง

-

-

94.1800

-

-

94.1800

-

-

90.0000

-

-

90.0000

-

-

25.0000

-

-

25.0000

-

-

40.8750

-

-

40.8750

-

-

69.3000

-

-

69.3000

-

-

43.0000

-

-

43.0000

โครงการที 13 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
โครงการที 14 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
โครงการที 15 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียววิถชี วี ติ ลุม่ นําโขง - เชิงกีฬา
โครงการที 16 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
โครงการที 17 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทียวธรรมชาติ
โครงการที 18 : โครงการพัฒนาประตูสู่
การท่องเทียวอ่าวไทยและอันดามัน
โครงการที 19 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชือมโยงการค้าโลก

-

-

25.0000

-

-

25.0000

-

-

79.0000

-

-

79.0000

-

-

26.0000

-

-

26.0000

-

-

49.0000

-

-

49.0000

-

-

40.0000

-

-

40.0000

-

-

67.0000

-

-

67.0000

-

-

160.0000

-

-

160.0000

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางและ
สะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุน
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

-

-

19,218.9739

-

-

19,218.9739

-

-

12,293.6614

-

-

12,293.6614

-

-

6,925.3125

-

-

6,925.3125

โครงการที 2 : โครงการอํานวยความปลอดภัย
สนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(SEZ)
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,436.3592
150.7765

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
47,875.4243
2.5821
-

รวม
49,465.1421

-

-

962.4792

-

-

962.4792

-

-

962.4792

-

-

962.4792

-

-

1,140.0057

-

-

1,140.0057

-

-

1,140.0057

-

-

1,140.0057
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,461,979,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
1,452.1478

ปี 2564
1,461.9796

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
1,536.1274
1,614.5962
1,697.3757

1,452.1478
1,428.7063
23.4415
-

1,461.9796
1,436.3592
25.6204
-

1,536.1274
1,510.5070
25.6204
-

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

1,614.5962
1,588.9758
25.6204
-

1,697.3757
1,671.7553
25.6204
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษกรณี เงินเดือนเต็มขันข้าราชการ
(3) ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณี เงินเดือนเต็มขันลูกจ้างประจํา
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,461,979,600 บาท
1,436,359,200
958,377,800
732,333,000
226,044,800
477,981,400
25,620,400
25,620,400
4,271,400
450,000
1,182,000
325,700
18,409,500
981,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.)
วัตถุประสงค์ :
เพือให้บคุ ลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพึงพาตนเองได้ในการพัฒนาปรับปรุงถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

23,487,586,700 บาท
19,524,000 บาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
5.5240
5.5240

รวมทังสิน
1. การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กบั อปท.

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
14.0000
14.0000
-

รวม
19.5240
19.5240

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร อปท.
3,630
1,640
4,840
4,840
4,840
ทีเข้ารับการฝึ กอบรม
( 1,214 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร อปท. ผ่านเกณฑ์
80
80
80
80
80
การประเมินฝึ กอบรมเทียบกับแผนทีกําหนด
( 80 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
ล้านบาท
25.0240
19.5240
24.5240
24.5240
24.5240
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25.0240
19.5240
24.5240
24.5240
24.5240
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

10.5240
14.5000
-

5.5240
14.0000
-

10.5240
14.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

10.5240
14.0000
-

10.5240
14.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (อปท.)

19,524,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา

5,524,000
5,524,000
1,035,300
3,958,400
229,900
300,400
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000

(1) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการติดตามประเมินศักยภาพความเข้มแข็ง
ด้านงานทางหลวงท้องถิน เพือรองรับภารกิจการส่งเสริมด้านวิชาการ
ด้านงานทางให้แก่ อปท.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท
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7.2.2 ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
เพือเชือมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานทีมีมาตรฐาน
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

3,157,788,500 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
119.6321
119.6321

รวมทังสิน
1. ยกระดับมาตรฐานทาง
2. พัฒนาสะพานขนาดกลาง
3. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท

งบลงทุน
3,035.5743
1,379.3627
808.1600
848.0516

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2.5821
2.5821
-

รวม
3,157.7885
1,379.3627
808.1600
970.2658

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
89.600
59.425
304.647
32.457
( 9.879 )
ม.
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
2,746
4,166
4,166
4,166
4,166
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
ล้านบาท
2,638.3086 3,157.7885 3,246.7698 1,926.7508
934.8971
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,638.3086 3,157.7885 3,246.7698 1,926.7508
934.8971
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

125.4894
2,510.1792
2.6400
-

119.6321
3,035.5743
2.5821
-

125.0946
3,119.0931
2.5821
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

125.0946
1,799.0741
2.5821
-

124.1550
808.1600
2.5821
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าเบียประกัน
(6) ค่าธรรมเนียมศาลและชําระหนี
(7) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ
(8) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(9) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,157,788,500 บาท
119,632,100
77,189,500
75,855,100
10,000,000
3,078,400
10,056,700
18,000,000
536,000
1,031,000
4,000,000
10,500,000
1,003,000
2,000,000
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
789,600
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
939,600 บาท

4,698,000
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯ (ระยะที 3) 1 โครงการ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 181 รายการ (รวม 195 หน่วย)
(2) ชุดเครืองมือวิเคราะห์หาปริมาณเนือยางธรรมชาติ สํานักวิเคราะห์
วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 ชุด
(3) เครืองอบด้วยแรงดันสู งพร้อมเครืองไล่อากาศเพือเร่งสภาพของแอสฟัลต์
(PAV & VDO) สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 ชุด
(4) เครืองทดสอบหาค่า Consolidation ของดินแบบอัตโนมัติ
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 เครือง
(5) เครืองทดสอบหา Direct Shear ของดินแบบอัตโนมัติ สํานักวิเคราะห์
วิจยั และพัฒนา (บางบัว) 1 เครือง
(6) ค่าครุภณั ฑ์ชุดซ่อมบํารุงและสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ประจําปี
สําหรับรถสํารวจสภาพโครงสร้างชันทางด้วยตุม้ นําหนักกระแทก
(Falling Weight Deflectometer) 1 ชุด

42,442,600
25,714,100
4,317,800
4,327,400
3,000,000
5,083,300
3,035,574,300
3,035,574,300
88,795,800
25,200,800
25,200,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,200,800 บาท
1,314,000 บาท
1,314,000 บาท
1,314,000 บาท
62,281,000 บาท
62,281,000 บาท
53,681,000 บาท
2,500,000 บาท
1,800,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท

1,300,000 บาท
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2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทพังงา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 89 รายการ (รวม 89 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน สํานักงานทางหลวงชนบทที 12 (สงขลา)
1 แห่ง
(3) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 แห่ง
(4) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 1 แห่ง
(5) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 แห่ง
(6) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 1 แห่ง
(7) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 1 แห่ง
(8) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แห่ง

2,946,778,500 บาท
73,109,400 บาท
73,109,400 บาท
30,040,000 บาท
15,661,600 บาท
19,577,000 บาท
3,915,400 บาท
15,661,600 บาท
15,661,600 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
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
313,660,000 บาท
313,660,000 บาท
183,760,000 บาท
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

396

(9) ก่อสร้างด่านชังนําหนักแบบกึงถาวร (Virtual WIM)
ถนนสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 บ้านภูไทร
อ.นิคมพัฒนา, ปลวกแดง จ.ระยอง 1 แห่ง

13,500,000 บาท

(10) ก่อสร้างด่านชังนําหนักแบบกึงถาวร (Virtual WIM)
ถนนสาย รบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บ้านทุง่ หลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง

13,500,000 บาท

(11) ก่อสร้างด่านชังนําหนักแบบกึงถาวร (Virtual WIM)
ถนนสาย ชร.1023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
1 แห่ง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3.900 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทล.2369 - ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ชุมชนป่ าหญ้าคา อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี 5.400 กม.
(3) ถนนสายทางเขา้ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ
อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 44.584 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) ถนนสายแยก ทล.1266 - บ.แม่กวางใต้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
10.729 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 - บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธุ ์ 19.893 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,500,000 บาท
2,120,611,900 บาท
1,331,225,900 บาท
29,700,000 บาท
32,400,000 บาท
42,026,400 บาท
246,665,000
51,431,100
55,458,000
14,932,800
42,026,400
82,816,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,474,200 บาท

66,996,000
22,400,000
16,121,800
28,474,200

บาท
บาท
บาท
บาท
64,679,400 บาท

259,000,000
80,000,000
12,233,000
64,679,400
102,087,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) ถนนสายภายใน บ.ทับทิมสยาม 03 (ตอนที 2)
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 10.675 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสายทางเขา้ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที 2)
อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 29.430 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.ขุนยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
17.611 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) ถนนสาย บ.แม่แฮน้อย - บ.แม่สะงะใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
20.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ถนนสาย สพ.3087 แยก ทล.322 - บึงบ้านโพธิ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 7.431 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(11) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.หนองไทร อ.ปะคํา จ.บุรรี มั ย์
6.070 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

29,666,000 บาท
119,495,000
29,176,000
39,533,500
29,666,000
21,119,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
69,349,000 บาท

244,490,000
70,000,000
9,000,000
69,349,000
96,141,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,897,000 บาท

135,500,000
33,488,000
29,494,000
29,897,000
42,621,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
32,218,400 บาท

127,770,000
29,690,000
25,676,200
32,218,400
40,185,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
64,768,000 บาท

80,960,000 บาท
16,192,000 บาท
64,768,000 บาท
47,872,000 บาท
59,840,000 บาท
11,968,000 บาท
47,872,000 บาท
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(12) ถนนสาย นค.3005 แยก ทล.211 - บ.โพนทอง อ.โพธิตาก
จ.หนองคาย 11.125 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(13) ถนนภายในโครงการพระราชดําริหมูบ่ า้ นเกษตร - ปศุสตั ว์มโู นะ
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 5.270 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(14) ถนนสาย บร.5025 ทต.กระสัง - บ.โนนจําปา อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์
4.500 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(15) ถนนสาย บร.3001 แยก ทล.224 - บ.ถนนหัก อ.ละหานทราย
จ.บุรรี มั ย์ 5.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(16) ถนนสายแยก ทล.2 - พิพธิ ภัณฑ์ธรรมเจดีย ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
7.395 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองผักขม อ.นาดี, เมือง
จ.ปราจีนบุร,ี สระแก้ว 16.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(18) ถนนสายแยก ทล.227 - เขือนลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์
14.695 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

40,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
25,600,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท
56,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
56,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
79,486,400 บาท
340,656,000
68,131,200
79,486,400
193,038,400

บาท
บาท
บาท
บาท
59,237,500 บาท

188,482,000
37,696,400
59,237,500
91,548,100

บาท
บาท
บาท
บาท
46,222,000 บาท

114,600,000
22,920,000
46,222,000
45,458,000

บาท
บาท
บาท
บาท

399

(19) ถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 - บ.พุทธอุทยาน อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 4.545 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) ถนนสาย ปข.2004 แยก ทล.37 - บ.หนองขอน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 7.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสาย ชม.4008 แยก ทล.1103 - บ.หนองปลาสวาย อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ 6.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสาย ชม.4034 แยก ทล.1001 - บ.เมืองวะ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 8.135 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) ถนนสาย นศ.4083 แยก ทล.4103 - บ.สีแยกวัดโหนด อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 0.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(24) ถนนสายแยก ทล.1099 - บ.ดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 8.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

22,320,000 บาท
111,600,000
22,320,000
22,320,000
66,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,650,000 บาท

59,000,000
11,800,000
20,650,000
26,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
12,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
29,324,500 บาท

63,750,000
12,750,000
29,324,500
21,675,500

บาท
บาท
บาท
บาท
19,938,700 บาท

85,450,000
17,090,000
19,938,700
48,421,300

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
30,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

400

(25) ถนนสาย บ.เนิน - บ.ย่านม่วง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
6.725 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.แม่แอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
10.985 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) ถนนสายแยก ทล.1009 - ศูนย์วจิ ยั โครงการหลวงขุนห้วยแห้ง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 18.744 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) ถนนสาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ.หนองหัวฟาน อ.โนนสู ง,
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 10.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) ถนนสาย นม.3010 แยก ทล.226 - บ.พิทกั ษากร อ.จักราช, พิมาย
จ.นครราชสีมา 9.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) ถนนสาย นศ.3053 แยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด อ.ระโนด
จ.สงขลา 6.250 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

31,500,000 บาท
60,100,000
12,020,000
31,500,000
16,580,000

บาท
บาท
บาท
บาท
42,278,900 บาท

91,910,000
18,382,000
42,278,900
31,249,100

บาท
บาท
บาท
บาท
55,555,500 บาท

162,298,000
32,459,600
55,555,500
74,282,900

บาท
บาท
บาท
บาท
49,600,000 บาท

96,000,000
19,200,000
49,600,000
27,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
49,815,000 บาท

105,300,000
21,060,000
49,815,000
34,425,000

บาท
บาท
บาท
บาท
51,714,400 บาท

199,600,000
39,920,000
51,714,400
107,965,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ทุง่ ยาว (ช่วงที 2) อ.เวียงป่ าเป้ า
จ.เชียงราย 16.875 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) ถนนสายแยก ทล.1091 - โครงการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศป่ าไม้ห้วยลู่
ตามพระราชดําริ อ.เมือง จ.น่าน 10.805 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(33) ถนนสาย พร.4001 แยก ทล.1022 - บ.กลาง อ.เมือง จ.แพร่
32.457 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 144 รายการ (รวม 4,166 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 350 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 144 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 144 หน่วย)

44,643,600 บาท
136,200,000
27,240,000
44,643,600
64,316,400

บาท
บาท
บาท
บาท
12,289,000 บาท

61,445,000 บาท
12,289,000 บาท
49,156,000 บาท
26,000,000 บาท
130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
789,386,000 บาท
789,386,000 บาท
8,130,000 บาท
5,250,000 บาท
5,250,000 บาท
2,880,000 บาท
2,880,000 บาท
41,224,900 บาท
25,330,900 บาท
25,330,900 บาท
15,894,000 บาท
15,894,000 บาท
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2.1.2.6 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐาน นําเข้า และแลกเปลียน
ข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (ระยะที 2)
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการบูรณาการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศทางหลวงชนบท
(Integration Geo Informatics)
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประเมินความคุม้ ค่าโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบถนนสาย สค.3011
แยก ทล.375 - บ.กระทุม่ แบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 122 รายการ (รวม 122 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี องค์กรวิชาการนานาชาติ
2) โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นวิศวกรรมโยธา
3) ทุนการศึกษาโครงการทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

89,241,900 บาท
73,000,000 บาท
25,500,000 บาท
19,910,000 บาท
17,590,000 บาท
10,000,000 บาท
16,241,900 บาท
1,000,000 บาท
15,000,000 บาท
241,900 บาท
8,530,000
2,200,000
1,495,500
241,900
4,592,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
300,800,400 บาท
300,800,400 บาท
300,800,400
2,582,100
2,582,100
482,100
500,000
1,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2.3 ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพือซ่อมบํารุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ทีได้มคี วามเสียหายให้กลับสูส่ ภาพใช้งานได้ดี
หรือซ่อมบํารุงในเชิงป้ องกันความเสียหายทีจะเกิดขึน

18,155,839,600 บาท

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

รวมทังสิน
1. บํารุงรักษาทางหลวงชนบท
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
18,155.8396
18,055.8396
100.0000
-

รวม
18,155.8396
18,055.8396
100.0000

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที
48,031
48,597
48,597
48,597
48,597
บํารุงรักษา
( 13,394 )
ม./กม
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
( 4.0 )
การบํารุงรักษาให้มคี วามขรุขระสากลของผิวทางเฉลีย
(IRI) ไม่เกิน 4.0
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผน
100
100
100
100
100
การดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
18,074.7575 18,155.8396 17,823.5566 17,823.5566 17,823.5566
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
18,074.7575 18,155.8396 17,823.5566 17,823.5566 17,823.5566
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

18,074.7575
-

18,155.8396
-

17,823.5566
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

17,823.5566
-

17,823.5566
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 35 หน่วย)
(2) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 คัน
(3) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 2
(สระบุรี) 1 คัน
(4) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 4
(เพชรบุรี) 1 คัน
(5) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 6
(ขอนแก่น) 1 คัน
(6) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 7
(อุบลราชธานี) 1 คัน
(7) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 11
(สุราษฎร์ธานี) 1 คัน
(8) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
1 คัน
(9) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักเครืองกลและสือสาร 5 คัน
(10) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 1 คัน
(11) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 คัน
(12) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 คัน
(13) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 1 คัน
(14) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 คัน
(15) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร 1 คัน
(16) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 คัน
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(17) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 1 คัน
(18) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 1 คัน
(19) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
สํานักงานทางหลวงชนบทที 14 (กระบี) 1 คัน
(20) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 คัน
(21) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 1 คัน
(22) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
สํานักงานทางหลวงชนบทที 18 (สุพรรณบุรี) 1 คัน
(23) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 1 คัน
(24) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์
1 คัน
(25) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 1 คัน
(26) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 คัน
(27) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คัน
(28) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
1 คัน
(29) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) สํานักเครืองกลและสือสาร 3 คัน
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง สํานักเครืองกลและสือสาร 6 คัน
(3) รถตักหน้าขุดหลัง หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเสนา
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 1 คัน
(4) รถตักหน้าขุดหลัง หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฏ
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 คัน
(5) รถตักหน้าขุดหลัง หมวดบํารุงทางหลวงชนบทชะอํา
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 1 คัน
(6) รถตักหน้าขุดหลัง หมวดบํารุงทางหลวงชนบทปราณบุรี
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(7) รถตักหน้าขุดหลัง หมวดบํารุงทางหลวงชนบทสทิงพระ
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน
(8) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที 13 (ฉะเชิงเทรา) 1 คัน
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(9) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักเครืองกลและสือสาร 2 คัน

6,600,000 บาท

(10) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
หมวดบํารุงทางทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฏ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
1 คัน
(11) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
หมวดบํารุงทางทางหลวงชนบทชะอํา แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 1 คัน

2,300,000 บาท

(12) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
หมวดบํารุงทางทางหลวงชนบทกันทรารมย์ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
1 คัน
(13) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
หมวดบํารุงทางทางหลวงชนบทบ้านไร่ แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี 1 คัน
(14) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
หมวดบํารุงทางทางหลวงชนบทงาว แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 คัน
(15) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
สํานักเครืองกลและสือสาร 5 คัน
(16) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 คัน
(17) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 1 คัน
(18) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 คัน
(19) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(20) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทบุรรี มั ย์ 1 คัน
(21) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสุรนิ ทร์ 1 คัน
(22) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 คัน
(23) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คัน
(24) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 คัน
(25) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คัน
(26) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 คัน
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(27) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี 1 คัน
(28) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 1 คัน
(29) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทพิจติ ร 1 คัน
(30) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คัน
(31) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 คัน
(32) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 คัน
(33) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
สํานักบํารุงทาง 1 คัน
(34) รถทําความสะอาดผิวทาง สํานักงานทางหลวงชนบทที 1 (ปทุมธานี)
1 คัน
(35) รถทําความสะอาดผิวทาง สํานักงานทางหลวงชนบทที 3 (ชลบุรี) 1 คัน
(36) รถทําความสะอาดผิวทาง สํานักบํารุงทาง 1 คัน
(37) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์ สํานักบํารุงทาง 2 คัน
(38) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 ชุด
(39) ส่วนต่อเพิมความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 5 (นครราชสีมา) 1 ชุด
(40) ชุดทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรูปและส่วนต่อเพิมความยาว
สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ (Launching System)
สํานักงานทางหลวงชนบทที 17 (เชียงราย) 1 ชุด
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 1 คัน
(2) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(3) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 คัน
(4) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร 1 คัน
(5) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 1 คัน
(6) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน
(7) รถตัดหญ้า สํานักเครืองกลและสือสาร 6 คัน
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) เครืองตรวจสอบโครงสร้างสะพานภูมภิ าคแบบไม่ทาํ ลาย
สํานักบํารุงทาง 1 ชุด
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(2) ค่าครุภณั ฑ์ชุดซ่อมบํารุงและสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ประจําปี
สําหรับรถสํารวจสภาพโครงสร้างชันทางด้วยตุม้ นําหนักกระแทก
(Falling Weight Deflectometer) สํานักบํารุงทาง 2 ชุด
(3) ค่าครุภณั ฑ์ชุดซ่อมบํารุงและปรับปรุงอุปกรณ์รถสํารวจค่าความขรุขระ
ของถนน (รถ IRI) สํานักบํารุงทาง 2 ชุด
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1,246 รายการ (รวม 48,597 กม.)
(2) งานบํารุงสะพานภูมพิ ล 1,2 เขตยานนาวา, พระประแดง
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) งานบํารุงถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ,
เมืองนนทบุรี, ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(4) งานบํารุงสะพานพระราม 7 เขตบางซือ, บางกรวย
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(5) งานบํารุง ซ่อมแซมอุปกรณ์รองรับการเคลือนตัว (Mechanical Pot
Bearing) และแก้ไขเสาตอม่อสะพาน ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์
เขตธนบุร,ี จอมทอง, ภาษีเจริญ, ตลิงชัน, เมืองนนทบุรี กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(6) งานบํารุง ปรับปรุงระบบระบายนําสะพานข้ามแยก ถนนสาย กท.1001
ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค, จอมทอง, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(7) งานบํารุง ปรับปรุงถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิงชัน,
บางกรวย, เมืองนนทบุรี, ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(8) งานบํารุง ปรับปรุงป้ ายและอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยบน
ถนนสาย นบ. 3021 ถนนราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ, ตลิงชัน, บางกรวย,
เมืองนนทบุรี, ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(9) งานบํารุง ปรับปรุงไฟฟ้ าแสงสว่าง ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์
เขตตลิงชัน, บางกรวย, เมืองนนทบุรี, ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(10) งานบํารุงถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านหนองแค (ช่วงที 1) อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(11) งานบํารุงถนนสาย ปท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลอง 12 (ตต) อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(12) งานบํารุงถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลอง 12 (ตอ) อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(13) งานบํารุงถนนสาย ปท.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านแสนสุขสกัดห้า อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

2,600,000 บาท
3,000,000
17,831,056,600
17,823,556,600
17,723,556,600

บาท
บาท
บาท
บาท

9,438,143,600 บาท
75,000,000 บาท
60,000,000 บาท
10,200,000 บาท

48,500,000 บาท

10,000,000 บาท
21,350,000 บาท

15,000,000 บาท
58,570,000 บาท
60,000,000 บาท
53,200,000 บาท
25,600,000 บาท
22,800,000 บาท
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(14) งานบํารุงถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 คลองแสนแสบ อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(15) งานบํารุงถนนสาย ปท.5021 แยกเทศบาลท่าโขลง - บ้านคลองสิบสาม
อ.คลองหลวง, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(16) งานบํารุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านหนองโสน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(17) งานบํารุงถนนสาย อย.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 บ้านบางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(18) งานบํารุงถนนสาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 บ้านปากคูตาฉัตร อ.บางไทร, ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(19) งานบํารุงถนนสาย อย.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 บ้านเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(20) งานบํารุงถนนสาย อย.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองกรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(21) งานบํารุงถนนสาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(22) งานบํารุงถนนสาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 บ้านปากคูตาฉัตร อ.บางไทร, ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(23) งานบํารุงถนนสาย อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309 บ้านดอนพุทรา อ.วังน้อย, อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(24) งานบํารุงถนนสาย นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 อําเภอไทรน้อย อ.บางใหญ่, ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(25) งานบํารุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 แยกนนทกิจ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(26) งานบํารุงถนนสาย นบ.4018 เลียงเมืองนนทบุรี อ.เมือง
จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(27) งานบํารุงถนนสาย นบ.3019 เลียงเมืองปากเกร็ด อ.เมือง
จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(28) งานบํารุงสะพานเจษฎาบดินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(29) งานบํารุงถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย,
เมือง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(30) งานบํารุงปรับปรุงป้ ายจราจรและติดตังอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
ถนนสาย นบ.3030 ถนนชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(31) งานบํารุงปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัย สะพานพระราม 4 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(32) งานบํารุงทาสีสะพานพระราม 4 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(33) งานบํารุงติดตังป้ ายชือสะพานพระราม 5 อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 แห่ง

26,500,000 บาท
30,600,000 บาท
12,700,000 บาท
15,000,000 บาท
36,000,000 บาท
12,600,000 บาท
13,080,000 บาท
17,500,000 บาท
18,000,000 บาท
15,700,000 บาท
12,240,000 บาท
14,270,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,000,000 บาท
45,500,000 บาท
10,800,000 บาท
12,500,000 บาท
12,000,000 บาท
14,000,000 บาท
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(34) งานบํารุงติดตังป้ ายชือสะพานพระราม 7 อ.บางซือ, บางกรวย
จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(35) งานบํารุงสายสะพานภูมพิ ล 1 และสะพานภูมพิ ล 2
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(36) งานบํารุงถนนสาย สป.2001 แยก ทล.34 - บ้านลาดกระบัง
อ.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(37) งานบํารุงสะพานภูมพิ ล 1 และ สะพานภูมพิ ล 2 อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(38) งานบํารุงสะพานภูมพิ ล 1 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(39) งานบํารุงถนนสาย อท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 บ้านไผ่ดาํ อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(40) งานบํารุงถนนสาย อท.5042 แยกทางหลวงชนบท อท.2040 บ้านหนองเจ็ดเส้น อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(41) งานบํารุงถนนสาย อท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 บ้านสามเรือน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(42) งานบํารุงถนนสาย อท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3372 บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(43) งานบํารุงถนนสาย อท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 บ้านคลองอ้ายทอก อ.วิเศษชัยชาญ, สามโก้ จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(44) งานบํารุงถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) อ.หนองแค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(45) งานบํารุงถนนสาย ลบ.5129 เลียบเขือนป่ าสักชลสิทธิฝังซ้าย
(ตอนสระบุรี) อ.วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(46) งานบํารุงถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านหนองแค (ตอนสระบุรี) อ.หนองแค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(47) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4136 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 บ้านลําสมพุง อ.พัฒนานิคม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(48) งานบํารุงถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านสองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(49) งานบํารุงถนนสาย สบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 บ้านดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(50) งานบํารุงถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 บ้านท่าลาน (ตอนสระบุรี) อ.หนองโดน - บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(51) งานบํารุงถนนสาย ลบ.5049 เชือมถนนเทศบาลพัฒนานิคม บ้านชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(52) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 3333 บ้านนําซับ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง

14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,110,000 บาท
35,000,000 บาท
31,000,000 บาท
12,000,000 บาท
20,000,000 บาท
13,000,000 บาท
24,250,000 บาท
22,033,000 บาท
29,900,000 บาท
25,000,000 บาท
17,900,000 บาท
19,800,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
91,010,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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(53) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 3333 บ้านนําซับ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(54) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 2260 บ้านซับลังกา อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(55) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2089 บ้านทะเลวังวัด อ.ชัยบาดาล, ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(56) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4132 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 บ้านโพธิตลาดแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(57) งานบํารุงถนนสาย ลบ.5073 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4003 บ้านสีคลอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(58) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4135 แยกทางลวงหมายเลข 2256 บ้านท่ากรวด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(59) งานบํารุงถนนสาย ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 แยกทางหลวงชนบท ชน.4009 อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(60) งานบํารุงถนนสาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 แยกทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมือง, มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(61) งานบํารุงถนนสาย ชน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 อินทร์บรุ ี (ตอนชัยนาท) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(62) งานบํารุงถนนสาย ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 แยกทางหลวงชนบท ชน.4009 อ.วัดสิงห์, หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(63) งานบํารุงถนนสาย ชน.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 แยกทางหลวงหมายเลข 32 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(64) งานบํารุงถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ - บ้านนําพุ
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(65) งานบํารุงถนนสาย ชน.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 บ้านทุง่ กว้าง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(66) งานบํารุงถนนสาย ชน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อ.เนินขาม, หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(67) งานบํารุงถนนสาย ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 แยกทางหลวงชนบท อน.3033 อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(68) งานบํารุงถนนสาย ชน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3244 บ้านหัวรอ อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(69) งานบํารุงถนนสาย ชน.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 อ.วัดสิงห์, เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(70) งานบํารุงถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านกลาง
อ.เมือง, อินท์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(71) งานบํารุงถนนสาย สห.5040 แยกทางหลวงชนบท สห.4035 แยกทางหลวงชนบท สห.4050 อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง

20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท
18,500,000 บาท
27,284,000 บาท
19,800,000 บาท
19,800,000 บาท
19,800,000 บาท
19,800,000 บาท
19,800,000 บาท
46,100,000 บาท
19,800,000 บาท
19,400,000 บาท
19,800,000 บาท
11,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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(72) งานบํารุงถนนสาย สห.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 3303 แยกทางหลวงชนบท สห.4004 อ.บางระจัน, ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(73) งานบํารุงถนนสาย สห.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3030 แยกทางหลวงหมายเลข 311 อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(74) งานบํารุงถนนสาย ชบ.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 7 บ้านปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(75) งานบํารุงถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 บ้านกระบกคู่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(76) งานบํารุงถนนสาย ชบ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 344 บ้านอ่างแก้ว อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(77) งานบํารุงถนนสาย ชบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 331 บ้านทุง่ เหียง อ.เกาะจันทร์, พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(78) งานบํารุงถนนสาย ชบ.1077 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(79) งานบํารุงถนนสาย ชบ.1073 แยกทางหลวงหมายเลข 7 บ้านหนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(80) งานบํารุงถนนสาย ชบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 331 บ้านทุง่ เหียง อ.เกาะจันทร์, พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(81) งานบํารุงถนนสาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อ.แกลง, นายายอาม,
ท่าใหม่, แหลมสิงห์ จ.ระยอง 1 แห่ง
(82) งานบํารุงถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 บ้านหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1 แห่ง
(83) งานบํารุงถนนสาย จบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(84) งานบํารุงถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 บ้านซอยสอง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(85) งานบํารุงถนนสาย จบ.6002 สวัสดิชยั -บ้านบางกะไชย อ.ท่าใหม่,
แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(86) งานบํารุงถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 บ้านตาพลาย อ.มะขาม, ขลุง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(87) งานบํารุงถนนสาย จบ.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3193 บ้านแหลม อ.โป่ งนําร้อน จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(88) งานบํารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 บ้านไร่โคก (ตอนเพชรบุรี) อ.เขาย้อย, บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(89) งานบํารุงถนนสาย พบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 บ้านห้วยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(90) งานบํารุงถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบทสาย พบ.4024 บ้านขลู่ อ.ท่ายาง, บ้านลาด, เมือง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
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(91) งานบํารุงถนนสาย พบ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านหนองปลาไหล อ.เมือง, เขาย้อย จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(92) งานบํารุงถนนสาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375 บ้านเจ็ดริว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(93) งานบํารุงถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองมะเดือ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(94) งานบํารุงถนนสาย สค.5021 แยกทางหลวงชนบท สค.2004 บ้านคลองสหกรณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(95) งานบํารุงถนนสาย รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 บ้านพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(96) งานบํารุงถนนสาย รบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3088 อําเภอปากท่อ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(97) งานบํารุงถนนสาย รบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3361 บ้านหุบพริก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(98) งานบํารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(99) งานบํารุงถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 บ้านไทรงาม อ.พิมาย, โนนแดง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(100) งานบํารุงถนนสาย นม.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 226 –
บ้านตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(101) งานบํารุงถนนสาย นม.2125 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านโนนม่วง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(102) งานบํารุงถนนสาย นม.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2285 บ้านหนองบัววง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(103) งานบํารุงถนนสาย นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านกุดนางทอหูก อ.สีคว,ิ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(104) งานบํารุงถนนสาย นม.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านห้วยยาง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(105) งานบํารุงถนนสาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 บ้านผักกาดหญ้า อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(106) งานบํารุงถนนสาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 บ้านดอน อ.ด่านขุนทด, เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(107) งานบํารุงถนนสาย นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 อําเภอห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(108) งานบํารุงถนนสาย นม.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2217 บ้านกุดสระแก้ว อ.ด่านขุนทด, เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(109) งานบํารุงถนนสาย นม.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านศิรริ กั ษ์ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(110) งานบํารุงถนนสาย นม.5028 แยกทางหลวงชนบท นม.4047 บ้านโศกดู่ อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(111) งานบํารุงถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(112) งานบํารุงถนนสาย นม.5004 แยกทางหลวงชนบท นม.3012 อําเภอเทพสถิต อ.เทพารักษ์, เทพสถิต จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(113) งานบํารุงถนนสาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 บ้านดอน อ.ด่านขุนทด, เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(114) งานบํารุงถนนสาย นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านกุดนางทอหูก อ.สีคว,ิ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(115) งานบํารุงถนนสาย นม.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2217 บ้านกุดสระแก้ว อ.ด่านขุนทด, เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(116) งานบํารุงถนนสาย นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035 บ้านหนองไผ่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(117) งานบํารุงถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านคําไฮ อ.สู งเนิน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(118) งานบํารุงถนนสาย นม.3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านเฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(119) งานบํารุงถนนสาย นม.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2285 บ้านหนองบัววง อ.ประทาย, เมืองปวง, ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(120) งานบํารุงถนนสาย ชย.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 225 แยกทางหลวงหมายเลข 201 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(121) งานบํารุงถนนสาย บร.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านโคกสว่าง อ.หนองกี, หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(122) งานบํารุงถนนสาย บร.5045 แยกทางหลวงชนบท บร.5024 บ้านนาเหล็ก อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(123) งานบํารุงถนนสาย บร.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2166 บ้านโนนแดง อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(124) งานบํารุงถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ - บ้านหนองบัวลอง
อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(125) งานบํารุงถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ - บ้านหนองบัวลอง
อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(126) งานบํารุงถนนสาย บร.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2447 บ้านสง่างาม (ตอนที 2) อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(127) งานบํารุงถนนสาย บร.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 บ้านตาปาง อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(128) งานบํารุงถนนสาย บร.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านกรวด (ตอน 1) อ.ประโคนชัย, บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
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(129) งานบํารุงถนนสาย บร.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านกรวด (ตอน 2) อ.ประโคนชัย, บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(130) งานบํารุงถนนสาย บร.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 บ้านหลัก อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(131) งานบํารุงถนนสาย บร.5053 เเยกทางหลวงชนบท บร.4013 บ้านกรวด อ.เฉลิมพระเกียรติ, บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(132) งานบํารุงถนนสาย บร.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 218 บ้านกุง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(133) งานบํารุงถนนสาย บร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 บ้านแคนดง อ.คูเมือง, แคนดง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(134) งานบํารุงถนนสาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 บ้านละหานทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ, ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(135) งานบํารุงถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 เทศบาลตําบลห้วยราช อ.สตึก, ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(136) งานบํารุงถนนสาย บร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 บ้านโคกขมิน อ.ประโคนชัย, พลับพลาชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(137) งานบํารุงถนนสาย สร.3038 ถนนในเขตผังเมืองรวม สาย ง1
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(138) งานบํารุงถนนสาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านรําเบอะ อ.เมือง, ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(139) งานบํารุงถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านกังแอน อ.เมือง, ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(140) งานบํารุงถนนสาย สร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านปราสาท อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(141) งานบํารุงถนนสาย สร.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านอาลอ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(142) งานบํารุงถนนสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(143) งานบํารุงถนนสาย สร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 บ้านกระวัน อ.เมือง, ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(144) งานบํารุงถนนสาย สร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2081 บ้านไพรขลา อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(145) งานบํารุงถนนสาย สร.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านบะ อ.จอมพระ, ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(146) งานบํารุงถนนสาย สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านโคกยาว อ.พนมดงรัก, ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(147) งานบํารุงถนนสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038 บ้านดอนหัน อ.หนองเรือ, ภูเวียง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
90,000,000 บาท
50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
40,000,000 บาท
19,300,000 บาท
19,800,000 บาท
19,800,000 บาท
30,000,000 บาท
19,521,000 บาท
18,948,000 บาท
20,000,000 บาท
30,666,000 บาท
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(148) งานบํารุงถนนสาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 บ้านดอนดู่ อ.อุบลรัตน์, บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(149) งานบํารุงถนนสาย ขก.1075 แยกทางหลวงหมายเลข 2 อําเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(150) งานบํารุงถนนสาย ขก.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านป่ าส่าน อ.บ้านฝาง, พระยืน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(151) งานบํารุงถนนสาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 บ้านกระนวน อ.นําพอง, ซําสู ง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(152) งานบํารุงถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(153) งานบํารุงถนนสาย ขก.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 229 บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(154) งานบํารุงถนนสาย ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านสําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(155) งานบํารุงถนนสาย ขก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 229 บ้านหนองสังข์ อ.มัญจาคีรี, แก้งคร้อ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(156) งานบํารุงถนนสาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านชาด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(157) งานบํารุงถนนสาย รอ.6038 บ้านสุวรรณภูมิ - บ้านตาหยวก
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(158) งานบํารุงถนนสาย รอ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 บ้านหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(159) งานบํารุงถนนสาย รอ.3071 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านแจ่มอารมณ์ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(160) งานบํารุงถนนสาย รอ.5047 แยกทางหลวงชนบท รอ.3013 บ้านหนองหมืนถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(161) งานบํารุงถนนสาย รอ.6058 อําเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองผือ
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(162) งานบํารุงถนนสาย รอ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านโพนทราย อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(163) งานบํารุงถนนสาย มค.3070 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านเหล่าหมากคํา อ.ยางสีสุราช, พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(164) งานบํารุงถนนสาย ลย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านท่าสวนยา อ.ภูกระดึง, ผาขาว จ.เลย 1 แห่ง
(165) งานบํารุงถนนสาย ลย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 บ้านถิน อ.เมือง จ.เลย 1 แห่ง
(166) งานบํารุงถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านท่าสะอาด อ.วังสะพุง, นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง

16,500,000 บาท
11,839,000 บาท
38,565,000 บาท
25,500,000 บาท
19,330,000 บาท
77,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
22,644,000 บาท
20,800,000 บาท
27,500,000 บาท
31,200,000 บาท
19,800,000 บาท
10,000,000 บาท
14,450,000 บาท
16,452,000 บาท
16,470,000 บาท
10,000,000 บาท
80,580,000 บาท
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(167) งานบํารุงถนนสาย อบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านนาเจริญ อ.เขมราฐ, นาตาล จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(168) งานบํารุงสาย อบ.009 สะพานข้ามลํามูลน้อย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(169) งานบํารุงถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220 บ้านดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(170) งานบํารุงถนนสาย ศก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านพิมาย อ.อุทมุ พรพิสยั , ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(171) งานบํารุงถนนสาย ศก.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 221 บ้านท่าสว่าง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(172) งานบํารุงถนนสาย ศก.5030 แยกทางหลวงชนบท ศก.3007 บ้านตาโกน อ.อุทมุ พรพิสยั , เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(173) งานบํารุงถนนสาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านเชียงเพ็ง อ.คําเขือนแก้ว, ป่ าติว จ.ยโสธร 1 แห่ง
(174) งานบํารุงถนนสาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านกุดชุม อ.ป่ าติว, กุดชุม จ.ยโสธร 1 แห่ง
(175) งานบํารุงถนนสาย นว.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านโคกสะอาด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(176) งานบํารุงถนนสาย นว.1098 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านบางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(177) งานบํารุงถนนสาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117 บ้านหัวถนน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(178) งานบํารุงถนนสาย นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 บ้านเกยไชยเหนือ อ.เก้าเลียว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(179) งานบํารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงท้องถิน อบจ บ้านหนองเสือ อ.เมือง, บ้านตาก จ.ตาก 1 แห่ง
(180) งานบํารุงถนนสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก 1 แห่ง
(181) งานบํารุงถนนสาย ตก.5015 แยกทางหลวงชนบท ตก.1004 บ้านแม่เชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก 1 แห่ง
(182) งานบํารุงถนนสาย กพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 115 บ้านหนองทอง อ.เมือง, พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(183) งานบํารุงถนนสาย กพ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 บ้านจันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(184) งานบํารุงถนนสาย กพ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1074 บ้านคอปล้อง อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(185) งานบํารุงถนนสาย กพ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านหนองปิ งไก่ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง

40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
12,700,000 บาท
22,000,000 บาท
22,000,000 บาท
16,000,000 บาท
16,900,000 บาท
19,850,000 บาท
19,850,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,600,000 บาท
16,500,000 บาท
15,000,000 บาท
14,800,000 บาท
14,800,000 บาท
14,800,000 บาท
13,500,000 บาท
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(186) งานบํารุงถนนสาย กพ.6070 ผังเมืองรวมเมืองกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(187) งานบํารุงถนนสาย อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333 บ้านชุมทหาร อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(188) งานบํารุงถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 บ้านประดูย่ นื อ.ทัพทัน, ลานสัก จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(189) งานบํารุงถนนสาย อน.5039 บ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านบ่อนําเย็น
อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(190) งานบํารุงถนนสาย พจ.5044 เชือมถนนเทศบาลตําบลโพทะเล บ้านหนองขอน อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(191) งานบํารุงถนนสาย อต.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 1324 บ้านนาใหม่ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(192) งานบํารุงถนนสาย อต.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 102 บ้านด่านแม่คาํ มัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(193) งานบํารุงถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014 บ้านนายาง - บ้านโคน - บ้านวังพะเนียด อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(194) งานบํารุงถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1045 บ้านห้วยปลาดุก อ.เมือง, ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(195) งานบํารุงถนนสาย พล.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านหนองมะคัง อ.วัดโบสถ์, พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(196) งานบํารุงถนนสาย พล.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 117 บ้านทุง่ สาน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(197) งานบํารุงถนนสาย พล.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านวังสําโรง อ.เมือง, วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(198) งานบํารุงถนนสาย พล.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านสนามคลี อ.เมือง, บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(199) งานบํารุงถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 เขือนแควน้อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(200) งานบํารุงถนนสาย พล.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 บ้านตะแบกงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(201) งานบํารุงถนนสาย พล.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 บ้านลานตาบัว อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(202) งานบํารุงถนนสาย สท.7058 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 บ้านสายใจไทย อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(203) งานบํารุงถนนสาย สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 บ้านหนองป่ าถ่อน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(204) งานบํารุงถนนสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 บ้านสระบัว อ.ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย 1 แห่ง

11,890,000 บาท
19,200,000 บาท
18,900,000 บาท
22,000,000 บาท
73,000,000 บาท
10,507,000 บาท
11,328,000 บาท
61,634,000 บาท
36,852,000 บาท
32,400,000 บาท
20,500,000 บาท
19,800,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
20,100,000 บาท
26,500,000 บาท
10,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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(205) งานบํารุงถนนสาย สท.5023 แยกทางหลวงชนบท สท.2009 บ้านปากแก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(206) งานบํารุงถนนสาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านหนองกระทุม่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(207) งานบํารุงถนนสาย พช.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2326 บ้านดงน้อย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(208) งานบํารุงถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(209) งานบํารุงถนนสาย พช.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 บ้านนาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(210) งานบํารุงถนนสาย พช.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2402 บ้านนําเดือ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(211) งานบํารุงถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 นําตกตาดหมอก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(212) งานบํารุงถนนสาย พช.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(213) งานบํารุงถนนสาย พช.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 บ้านถํานําบัง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(214) งานบํารุงถนนสาย พช.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 บ้านซับตะแบก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(215) งานบํารุงถนนสาย พช.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านบึงตะแบก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(216) งานบํารุงถนนสาย พช.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านวังมล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(217) งานบํารุงถนนสาย พช.5033 แยกทางหลวงชนบท พช.2039 บ้านหนองนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(218) งานบํารุงถนนสาย ชม.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บ้านไร่
อ.แม่รมิ , แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(219) งานบํารุงถนนสาย ชม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านสบเปิ ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(220) งานบํารุงถนนสาย ชม.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(221) งานบํารุงถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(222) งานบํารุงสาย ชม.016 สะพานขุนดง - ท่าสองแคว อ.ขุดดง
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(223) งานบํารุงสาย ชม.005 สะพานอินทวิชยั - บ้านแม่ช่อง - บ้านลัปปะ
อ.แม่กา้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

28,500,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,000,000 บาท
20,000,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
18,000,000 บาท
24,700,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
19,750,000 บาท
12,000,000 บาท
15,800,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
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(224) งานบํารุงถนนสาย ชม.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านหนองไหว อ.แม่รมิ , สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(225) งานบํารุงถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านร้อยจันทร์ อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(226) งานบํารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านปงแม่ลอบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(227) งานบํารุงถนนสาย มส.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านแม่จา๋ อ.ขุนยวม, เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(228) งานบํารุงถนนสาย มส.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านสันติธรรม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(229) งานบํารุงถนนสาย มส.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1194 บ้านหม้อเหล้า อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(230) งานบํารุงถนนสาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(231) งานบํารุงถนนสาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.4001 บ้านดอยแสง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(232) งานบํารุงถนนสาย มส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 105 บ้านสบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(233) งานบํารุงถนนสาย ลป.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 11 บ้านไหล่หนิ อ.ห้างฉัตร, เกาะคา จ.ลําปาง 1 แห่ง
(234) งานบํารุงถนนสาย ลป.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1335
(เขือนกิวลม) - บ้านหัวทุง่ อ.เมือง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(235) งานบํารุงถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335
(ฝายแม่วงั ) - บ้านห้วยหลอ อ.เมือง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(236) งานบํารุงถนนสาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120 บ้านทุง่ ฝูง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(237) งานบํารุงถนนสาย ลป.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1287 บ้านค่ากลาง อ.เมืองปาน, เมือง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(238) งานบํารุงถนนสาย ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตร์เชือมภูมภิ าคชายแดนฯ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(239) งานบํารุงถนนสาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านดวงดี
อ.ปะทิว, ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(240) งานบํารุงถนนสาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112 นําตกจําปูน อ.ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง
(241) งานบํารุงถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อ.สวี จ.ชุมพร 1 แห่ง
(242) งานบํารุงถนนสาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112 นําตกจําปูน อ.ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง

24,000,000 บาท
63,680,000 บาท
20,700,000 บาท
10,000,000 บาท
19,700,000 บาท
10,000,000 บาท
45,700,000 บาท
16,000,000 บาท
10,000,000 บาท
19,000,000 บาท
12,000,000 บาท
21,500,000 บาท
19,000,000 บาท
19,500,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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(243) งานบํารุงถนนสาย ชพ.2070 แยกทางหลวงหมายเลข 41
บรรจบทางหลวงชนบท ชพ.4002 อ.ละแม จ.ชุมพร 1 แห่ง
(244) งานบํารุงถนนสาย ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(245) งานบํารุงถนนสาย ชพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านวิสยั อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(246) งานบํารุงถนนสาย ชพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4098 บ้านหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(247) งานบํารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 บ้านบางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แห่ง
(248) งานบํารุงถนนสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท รน.1007 บ้านทุง่ ตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แห่ง
(249) งานบํารุงถนนสาย รน.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 นําตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง
(250) งานบํารุงถนนสาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 บ้านสําโรง อ.ช้างกลาง, นาบอน, ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(251) งานบํารุงถนนสาย นศ.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 บ้านวัดชัน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(252) งานบํารุงถนนสาย นศ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 401 บ้านอู่ตะเภา อ.พรหมคีรี, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(253) งานบํารุงถนนสาย สข.5056 แยกทางหลวงชนบท สข.4034 ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 1 แห่ง
(254) งานบํารุงถนนสาย สข.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 408 บ้านนําขาว อ.นาทวี, จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(255) งานบํารุงถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ, เมือง จ.สงขลา 1 แห่ง
(256) งานบํารุงถนนสาย สข.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านป่ ากอ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แห่ง
(257) งานบํารุงถนนสาย สข.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 408 บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 1 แห่ง
(258) งานบํารุงถนนสาย สข.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 4085 บ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 แห่ง
(259) งานบํารุงถนนสาย สข.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 4113 บ้านทุง่ ลัง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 แห่ง
(260) งานบํารุงถนนสาย สข.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 42 สถานีรถไฟตาแปด อ.เทพา จ.สงขลา 1 แห่ง

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
13,950,000 บาท
12,150,000 บาท
20,900,000 บาท
18,000,000 บาท
21,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,725,000 บาท

15,000,000 บาท
16,000,000 บาท
21,580,000 บาท
19,000,000 บาท
17,000,000 บาท
18,900,000 บาท
10,500,000 บาท
12,000,000 บาท
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(261) งานบํารุงถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 บ้านลาแล (ตอนสงขลา) อ.นาทวี, สะบ้าย้อย,กาบัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(262) งานบํารุงถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 บ้านสะพานวา อ.ละงู, ทุง่ หว้า จ.สตูล 1 แห่ง
(263) งานบํารุงถนนสาย สต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 404 นําตกวังสายทอง อ.ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(264) งานบํารุงถนนสาย สต.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4051 บ้านหาดทรายยาว อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง
(265) งานบํารุงถนนสาย สต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 404 นําตกวังสายทอง อ.ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(266) งานบํารุงถนนสาย สต.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 416 บ้านฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 1 แห่ง
(267) งานบํารุงถนนสาย สต.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 404 บ้านตันหยงละไน้ อ.ทุงหว้า,
้
ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(268) งานบํารุงถนนสาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 ถําเจ็ดคต อ.ละงู, มะนัง จ.สตูล 1 แห่ง
(269) งานบํารุงถนนสาย ยล.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 410 บ้านสะเอ๊ะ อ.บันนังสตา, กรงปิ นงั จ.ยะลา 1 แห่ง
(270) งานบํารุงถนนสาย ปน.2065 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(271) งานบํารุงถนนสาย ปน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 409 บ้านปรีกี อ.โคกโพธิ, แม่ลาน จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(272) งานบํารุงถนนสาย ปน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านสําเภา อ.ยะหริง, ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(273) งานบํารุงถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านพ่อมิง อ.สายบุรี, ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(274) งานบํารุงถนนสาย ปน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 410 บ้านดูวา อ.ยะรัง, มายอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(275) งานบํารุงถนนสาย ปน.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 409 นําตกทรายขาว อ.โคกโพธิ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(276) งานบํารุงถนนสาย ปน.5069 แยกทางหลวงชนบท ปน.2020 บ้านบากง อ.ยะหริง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(277) งานบํารุงถนนสาย ปน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4157 บ้านปาตา อ.ปะนาเระ, ยะหริง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(278) งานบํารุงถนนสาย ปน.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านลาเกาะ อ.ยะหริง, มายอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(279) งานบํารุงถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านบาซากาจิ อ.ยะหริง, มายอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,940,000 บาท
15,000,000 บาท
21,000,000 บาท
32,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,500,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
16,990,000 บาท
25,000,000 บาท
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(280) งานบํารุงถนนสาย ปน.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านข่าลิง อ.สายบุรี, ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(281) งานบํารุงถนนสาย ปน.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านปาแด อ.โคกโพธิ, หนองจิก จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(282) งานบํารุงถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(283) งานบํารุงถนนสาย ฉช.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3200 บ้านบางขนาก อ.เมือง, คลองเขือน, บางนําเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(284) งานบํารุงถนนสาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 บ้านบางพระ อ.บางปะกง, บ้านโพธิ, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(285) งานบํารุงถนนสาย ฉช.5033 แยกทางหลวงชนบท ฉช.4023 บ้านสามแยก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(286) งานบํารุงถนนสาย ฉช.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3481 บ้านหัวไทร อ.คลองเขือน, บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(287) งานบํารุงถนนสาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 บ้านโปร่งใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(288) งานบํารุงถนนสาย ปจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 บ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(289) งานบํารุงถนนสาย ปจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 บ้านประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ, ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(290) งานบํารุงถนนสาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านหัวซา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(291) งานบํารุงถนนสาย นย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านคลอง 15 ฝังตะวันออก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(292) งานบํารุงถนนสาย นย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(293) งานบํารุงถนนสาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 บ้านคลองหกวา อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(294) งานบํารุงถนนสาย นย.5030 แยกคันคลองชลประทาน บ้านบางมงคล อ.เมือง, บ้านนา จ.นครนายก 1 แห่ง
(295) งานบํารุงถนนสาย นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 บ้านพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(296) งานบํารุงถนนสาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 วัดอินตะขาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก 1 แห่ง
(297) งานบํารุงถนนสาย สก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 บ้านหนองแวง อ.วัฒนานคร, อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(298) งานบํารุงถนนสาย สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348 บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง
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(299) งานบํารุงถนนสาย สก.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 317 บ้านทุง่ มหาเจริญ อ.วังนําเย็น จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(300) งานบํารุงถนนสาย สก.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 3067 บ้านผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(301) งานบํารุงถนนสาย สก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3486 บ้านกระสัง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(302) งานบํารุงถนนสาย สก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านคลองบุหรี อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(303) งานบํารุงถนนสาย สก.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 359 บ้านไทรทอง อ.เมือง, เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(304) งานบํารุงถนนสาย กบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4206 บ้านคลองย่านัด อ.เกาะลันตา จ.กระบี 1 แห่ง
(305) งานบํารุงถนนสาย กบ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 บ้านหินลูกช้าง อ.คลองท่อม จ.กระบี 1 แห่ง
(306) งานบํารุงถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 บ้านปลายห้าง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1 แห่ง
(307) งานบํารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 บ้านโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(308) งานบํารุงถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 บ้านพรุโต๊ะปุก อ.ปะเหลียน, ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(309) งานบํารุงถนนสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 บ้านย่านตาขาว (ตอน 1) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง
(310) งานบํารุงถนนสาย ตง.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 404 บ้านบางหมาก อ.เมือง, กันตัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(311) งานบํารุงถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 บ้านท่าช้าง อ.เมือง, ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(312) งานบํารุงถนนสาย พท.1015 แยกทางงหลวงหมายเลข 4 บ้านศาลาเม็ง อ.เขาชัยสน, กงหรา จ.พัทลุง 1 แห่ง
(313) งานบํารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 บ้านสําเภาใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(314) งานบํารุงถนนสาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 บ้านขัน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง
(315) งานบํารุงถนนสาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านหัสคุณ อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต จ.พัทลุง 1 แห่ง
(316) งานบํารุงถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านทุง่ ชุมพล อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง 1 แห่ง
(317) งานบํารุงถนนสาย พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 บ้านปากเหมือง อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต, ป่ าพะยอม จ.พัทลุง 1 แห่ง
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(318) งานบํารุงถนนสาย พท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 บ้านควนโก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(319) งานบํารุงถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านอ้อมกอ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(320) งานบํารุงถนนสาย อด.3072 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านดงมีชยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(321) งานบํารุงถนนสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านไชยวาน อ.ประจักษ์ศลิ ปาคม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(322) งานบํารุงถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 บ้านนําโสม อ.นําโสม จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(323) งานบํารุงถนนสาย อด.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 2025 บ้านท่าลี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(324) งานบํารุงถนนสาย นค.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 211 บ้านเจริญสุข (ตอนอุดรธานี) อ.เมือง, ท่าบ่อ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(325) งานบํารุงถนนสาย นค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211 บ้านธาตุกลางน้อย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 แห่ง
(326) งานบํารุงสาย นค.011 สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ อ.จุมพร
จ.หนองคาย 1 แห่ง
(327) งานบํารุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านโนนสัง อ.ศรีบญ
ุ เรือง, โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(328) งานบํารุงถนนสาย นภ.3037 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู
สาย ก อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(329) งานบํารุงถนนสาย นภ.3038 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู
สาย ข อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(330) งานบํารุงถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านสร้างเสียน อ.เมือง, ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(331) งานบํารุงถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านกุดกระสู ้ อ.เมือง, นากลาง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(332) งานบํารุงถนนสาย นภ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(333) งานบํารุงถนนสาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านทุง่ โปร่ง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(334) งานบํารุงถนนสาย นภ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(335) งานบํารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 บ้านดอนอุดม อ.โซ่พสิ ยั , เมือง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(336) งานบํารุงถนนสาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองขาม อ.เมือง, โซ่พสิ ยั จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
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(337) งานบํารุงถนนสาย กส.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 อําเภอท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(338) งานบํารุงถนนสาย กส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 อําเภอร่องคํา อ.ฆ้องชัย, กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(339) งานบํารุงถนนสาย นพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านนายอใหญ่ อ.ธาตุพนม, เรณู นคร จ.นครพนม 1 แห่ง
(340) งานบํารุงถนนสาย นพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 บ้านพุม่ แก อ.เรณู นคร, นาแก จ.นครพนม 1 แห่ง
(341) งานบํารุงถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 บ้านบะหว้า อ.โพนสวรรค์, นาหว้า อากาศอํานวย จ.นครพนม 1 แห่ง
(342) งานบํารุงถนนสาย นพ.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 223 บ้านชะโนด อ.นาแก, ดงหลวง จ.นครพนม 1 แห่ง
(343) งานบํารุงถนนสาย นพ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 บ้านโคกสี อ.นาแก, วังยาง จ.นครพนม 1 แห่ง
(344) งานบํารุงถนนสาย นพ.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 บ้านหนองปลาดุก อ.โพนสวรรค์, เมือง จ.นครพนม 1 แห่ง
(345) งานบํารุงถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 บ้านด่านม่วงคํา อ.นาแก, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม 1 แห่ง
(346) งานบํารุงถนนสาย นพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านคําแม่นาง อ.บ้านแพง, นาทม จ.นครพนม 1 แห่ง
(347) งานบํารุงถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านขามเฒ่า อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แห่ง
(348) งานบํารุงถนนสาย นพ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 บ้านดอนมะจ่าง อ.นาหว้า, ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แห่ง
(349) งานบํารุงถนนสาย นพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านคําแม่นาง อ.บ้านแพง, นาทม จ.นครพนม 1 แห่ง
(350) งานบํารุงถนนสาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านปลาปาก อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม 1 แห่ง
(351) งานบํารุงถนนสาย มห.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(352) งานบํารุงถนนสาย สน.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านนาดี อ.สว่างแดนดิน, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(353) งานบํารุงถนนสาย สน.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านวาริชภูมิ อ.พังโคน, วาริชภูมิ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(354) งานบํารุงถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านลาดกระเฌอ อ.พังโคน, พรรณานิคม, กุดบาก จ.สกลนคร 1 แห่ง
(355) งานบํารุงถนนสาย สน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านนาข่า อ.บ้านม่วง, โซ่พสิ ยั จ.สกลนคร 1 แห่ง
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(356) งานบํารุงถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านคําบิด อ.สว่างแดนดิน, ส่องดาว, วาริชภูมิ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(357) งานบํารุงถนนสาย สน.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 223 บ้านนาแก้ว อ.โคกศรีสุพรรณ, เมือง, โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 1 แห่ง
(358) งานบํารุงถนนสาย สน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านดงน้อย อ.เมือง, โพนนาแก้ว, โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(359) งานบํารุงถนนสาย สน.5071 แยกทางหลวงชนบท สน.3005 บ้านหนองบัวสิม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1 แห่ง
(360) งานบํารุงถนนสาย สน.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านดอนหญ้านาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(361) งานบํารุงสาย สน.010 สะพานท่าใหญ่ อ.เมือง, โพนนาแก้ว
จ.สกลนคร 1 แห่ง
(362) งานบํารุงถนนสาย สน.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านดอนหญ้านาง อ.บ้านม่วง, พรเจริญ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(363) งานบํารุงถนนสาย สน.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 223 บ้านด่านม่วงคํา อ.เมือง, โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(364) งานบํารุงถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย, เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(365) งานบํารุงถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 บ้านหัวแม่คาํ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(366) งานบํารุงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1, สะพานแม่ฟ้าหลวง,
สะพานพญามังราย อ.เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง
(367) งานบํารุงถนนสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านกอก
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 1 แห่ง
(368) งานบํารุงถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน 1 แห่ง
(369) งานบํารุงถนนสาย พย.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแม่เย็น อ.แม่ใจ จ.พะเยา 1 แห่ง
(370) งานบํารุงถนนสาย พย.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1202 บ้านป่ าแดง อ.เมือง จ.พะเยา 1 แห่ง
(371) งานบํารุงถนนสาย พย.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 สถานีพฒั นาการเกษตรทีสู งตามพระราชดําริบา้ นสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา
1 แห่ง
(372) งานบํารุงถนนสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 บ้านนําจุน อ.จุน จ.พะเยา 1 แห่ง
(373) งานบํารุงถนนสาย กจ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 บ้านหนองงูเหลือม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
17,500,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
55,120,000 บาท
52,500,000 บาท
23,720,000 บาท
15,260,000 บาท
29,000,000 บาท
10,700,000 บาท
25,000,000 บาท
17,500,000 บาท

14,000,000 บาท
14,415,000 บาท
11,200,000 บาท
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(374) งานบํารุงถนนสาย กจ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 บ้านบ่อทอง อ.เลาขวัญ, ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(375) งานบํารุงถนนสาย กจ.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 3085 บ้านท่ามะไฟ อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(376) งานบํารุงถนนสาย กจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3229 บ้านวังลาน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(377) งานบํารุงถนนสาย กจ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 323 บ้านท่ากะทิ อ.เมือง, ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(378) งานบํารุงถนนสาย กจ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3085 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(379) งานบํารุงถนนสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 บ้านองครักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(380) งานบํารุงถนนสาย กจ.5098 แยกทางหลวงชนบท กจ.4018 บ้านบ้องตีบน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(381) งานบํารุงถนนสาย นฐ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 346 บ้านไผ่คอกเนือ อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(382) งานบํารุงถนนสาย นฐ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 3296 บ้านคลองญีปุ่น อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(383) งานบํารุงถนนสาย นฐ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 346 บ้านสระสีมุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(384) งานบํารุงถนนสาย นฐ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข.3310 บ้านกลาง อ.พุทธมณฑล, นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
(385) งานบํารุงถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 บ้านศาลายา อ.บางเลน, พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง
(386) งานบํารุงถนนสาย นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านองครักษ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน
(1) ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภยั พิบตั ทิ มีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)
1.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ

14,900,000 บาท
15,000,000 บาท
23,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
24,700,000 บาท
28,000,000 บาท
19,960,000 บาท
22,080,000 บาท
13,870,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,925,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
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7.2.4 ผลผลิตที 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
2,154,434,600 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือให้ประชาชนผู ้ใช้ทางได้รบั ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท ซึงเป็ นการดําเนินงาน
ด้านอํานวยความปลอดภัยทางถนน การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในการจราจร อันนําไปสูก่ ารบาดเจ็บ
และเสียชีวติ รวมทังอํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้ทางในช่วงเทศกาล
7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
2. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2,154.4346
2,060.2374
94.1972
-

รวม
2,154.4346
2,060.2374
94.1972

7.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จุดหรือบริเวณเสียงอันตราย
712
646
646
646
646
ทีได้รบั การแก้ไข
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงจุดหรือบริเวณเสียงอันตราย
100
100
100
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานทีกําหนด
(-)
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,874.8863 2,154.4346 2,136.7846 2,136.7846 2,136.7846
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,874.8863 2,154.4346 2,136.7846 2,136.7846 2,136.7846
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,874.8863
-

2,154.4346
-

2,136.7846
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2,136.7846
-

2,136.7846
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 505 รายการ (รวม 590 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย รบ.1004 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านไร่ชาวเหนือ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.3008 แยกทางหลวง
หมายเลข 219 - บ้านหนองเชือก อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(4) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(5) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - เลียบคลอง 13 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(6) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - บ้านหนองแค อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(7) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย อย.2053 แยกทางหลวง
หมายเลข 32 - บ้านโปรตุเกส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
1 แห่ง
(8) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ชม.4016 เชือมทางหลวง
หมายเลข 1013 - บ้านขุนกลาง อ.แม่วาง, จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(9) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย อท.2034 แยกทางหลวง
หมายเลข 32 - บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง 9 แห่ง
(10) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย อท.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3454 - บ้านสีบวั ทอง อ.โพธิทอง, แสวงหา จ.อ่างทอง 12 แห่ง
(11) งานอํานวยความปลอดภัย สะพานภูมพิ ล 1 และ สะพานภูมพิ ล 2
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(12) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ชม.3018 แยกทางหลวง
หมายเลข 108 - บ้านกิวแลป่ าเป้ า อ.ดอยหล่อ, แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

2,154,434,600 บาท
2,154,434,600
2,154,434,600
17,650,000
17,650,000
17,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,650,000
2,136,784,600
2,136,784,600
2,042,587,400

บาท
บาท
บาท
บาท

1,402,278,400 บาท
14,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
19,744,000 บาท
19,744,000 บาท

15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,100,000 บาท
13,700,000 บาท
24,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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(13) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต
อ.แกลง จ.ระยอง 1 แห่ง
(14) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย รย.2024 แยกทางหลวง
หมายเลข 36 - บ้านภูดร อ.นิคมพัฒนา, บ้านฉาง จ.ระยอง 1 แห่ง
(15) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย นธ.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 4057 - บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(16) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(17) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2223 - บ้านคูเมือง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 2 แห่ง
(18) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4050 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - บ้านโนนแดง อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(19) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4054 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(20) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวง
หมายเลข 2378 - บ้านห้วยราช อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(21) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.2038 แยกทางหลวง
หมายเลข 24 - บ้านขามน้อย อ.หนองกี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(22) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.2040 แยกทางหลวง
หมายเลข 24 - บ้านโนนสมบูรณ์ อ.หนองกี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(23) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.3052 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บ้านไร่สมบูรณ์ อ.ปะคํา จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(24) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย นม.1020 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(25) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.3047 แยกทางหลวง
หมายเลข 226 - บ้านตูบช้าง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(26) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.3049 แยกทางหลวง
หมายเลข 218 - บ้านหนองปล่อง อ.ชํานิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(27) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ บ้านหนองบัวลอง อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(28) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(29) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.3005 แยกทางหลวง
หมายเลข 219 - บ้านหัวฝาย อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(30) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.5071 แยกทางหลวงชนบท
นม.3037 - บ้านไทรออ อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(31) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย บร.4043 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านหลัก อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

25,000,000 บาท
15,081,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
29,900,000 บาท
20,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
19,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(32) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวง
หมายเลข 108 - บ้านร้อยจันทร์ อ.หางดง, สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(33) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวง
หมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อ.หาดใหญ่,
คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 แห่ง
(34) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง, แม่รมิ , สารภี, สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(35) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย มส.4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 1263 - บ้านแม่จา๋ อ.ขุนยวม, เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(36) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย นธ.2003 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านมะนังตายอ อ.ยีงอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(37) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.4022 แยกทางหลวง
หมายเลข 4083 - บ้านคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 1 แห่ง
กิจกรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 95 รายการ (รวม 95 หน่วย)

16,040,000 บาท

15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
22,000,000 บาท
15,000,000 บาท
19,000,000 บาท
94,197,200 บาท
94,197,200 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
543,504,000 บาท
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพืนที
543,504,000 บาท
จังหวัดชายแดนภาคใต้
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
2,540,944,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,540,944,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
543.5040
543.5040
-

รวม
543.5040
543.5040

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
250.486
62.239
20.380
( 231.570 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
27
10
( 14 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้าง ปรับปรุงทางและสะพานได้
100
100
100
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,859.9700
543.5040
137.4700
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,859.9700
543.5040
137.4700
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,859.9700
-

543.5040
-

137.4700
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3.535 หน่วย)
(2) ถนนสายแยกหน้าโรงเรียนเทพภานุมาส - บ.ทุง่ โพธิ อ.เทพา
จ.สงขลา 2.300 กม.
(3) ถนนสาย บ.ใหม่ ม.4 อ.เทพา จ.สงขลา 1.600 กม.
(4) ถนนสาย บ.ทับช้าง - บ.ลุม่ ม.1 อ.นาทวี จ.สงขลา 1.400 กม.
(5) ถนนสาย บ.บ่อเตย ม.4 - บ.ดินหลวง ม.6 อ.นาทวี
จ.สงขลา 2.560 กม.
(6) ถนนสาย บ.พุทธนิมติ ร - บ.ทุง่ โดน อ.เทพา จ.สงขลา 3.000 กม.
(7) ถนนสายแยก ทล.42 - นิคมโคกโพธิ อ.โคกโพธิ จ.ปัตตานี
3.100 กม.
(8) ถนนสาย บ.บาลูกาลูวะ๊ - บ.บือแนสะแต อ.รามัน จ.ยะลา
1.250 กม.
(9) ถนนสายแยก ทล.410 - ฝายละแอ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
2.000 กม.
(10) ถนนสายฮามุ ม.11 - บ.บ่อหินนอก อ.ธารโต จ.ยะลา 1.670 กม.
(11) ถนนสาย บ.กือแล - บ.ควน ม.3 อ.รามัน จ.ยะลา 2.465 กม.
(12) ถนนสาย บ.จืองา - บ.สือโม อ.เมือง จ.ยะลา 1.979 กม.
(13) ถนนสาย บ.อามัน - บ.บาโงยบาแด อ.เมือง จ.ยะลา 1.400 กม.
(14) ถนนสายหินขาว อ.เบตง จ.ยะลา 2.500 กม.
(15) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
1.600 กม.
(16) ถนนสายแยก ทล.4155 - บ.กือบงซิกห์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
3.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

543,504,000 บาท
543,504,000
543,504,000
543,504,000
369,220,000

บาท
บาท
บาท
บาท

23,600,000 บาท
16,000,000 บาท
14,500,000 บาท
10,080,000 บาท
14,700,000 บาท
22,000,000 บาท
18,100,000 บาท
11,360,000 บาท
30,000,000
13,550,000
13,900,000
14,200,000
15,000,000
22,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท
19,200,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(17) ถนนสายแยก ทล.4241 - สวนไม้ดอกสุคริ นิ อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส
3.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(18) ถนนสายแยก ทช.ปน.6083 - ทล.4071 อ.ทุง่ ยางแดง
จ.ปัตตานี 3.400 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(19) ถนนสายจือกอ บ.ไอร์กาแซ อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธิวาส
6.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(20) ถนนสาย บ.ปลายเหมือง ม.7 - บ.เขาจันทร์ ม.10 อ.จะนะ
จ.สงขลา 1.100 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสาย บ.ควนเจดีย ์ ม.6 - บ.ลําไพล ม.1 อ.เทพา
จ.สงขลา 4.080 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.บากง พร้อมสะพาน อ.ยะหริง
จ.ปัตตานี 6.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(23) ถนนสายสามซอย - ซอยปราจีน อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส
3.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

19,200,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
23,600,000 บาท
29,500,000 บาท
5,900,000 บาท
23,600,000 บาท
21,730,000 บาท
39,000,000
7,800,000
21,730,000
9,470,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,000,000 บาท

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
16,000,000 บาท
80,000,000 บาท
16,000,000 บาท
64,000,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4136 - ถนนภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 2 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(4) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2067 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านตันหยง อ.ยะหริง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(5) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.2036 แยกทางหลวง
หมายเลข 43 - บ้านปากทุง่ อ.เทพา จ.สงขลา 1 แห่ง
(6) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านบาซากาจิ อ.ยะหริง, มายอ, ยะรัง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(7) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านพ่อมิง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(8) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.3002 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านลาเกาะ อ.ยะรัง, มายอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง

1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
7,384,000 บาท
7,384,000 บาท
165,400,000 บาท
14,900,000 บาท
50,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,500,000 บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว
1,415,354,000 บาท
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือการท่องเทียว
1,415,354,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มมี าตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและสามารถเชือมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเทียวหลักกับแหล่งท่องเทียวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือเพิมโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชนใกล้แหล่งท่องเทียว
7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
8 เขตพัฒนาการท่องเทียว
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
5,949,263,000 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,949,263,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพือสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเทียว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,415.3540
1,415.3540
-

รวม
1,415.3540
1,415.3540

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
653.740
255.385
81.602
30.928
( 629.534 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
15
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
4,037.6849 1,415.3540
348.2241
148.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,037.6849 1,415.3540
348.2241
148.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4,037.6849
-

1,415.3540
-

348.2241
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

148.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือการท่องเทียว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 2.600 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทน.พระนครศรีอยุธยา - บ.ปะขาว อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 1.700 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2.000 กม.
(4) ถนนสายแยก ทช.สบ.1002 - วัดพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
4.600 กม.
(5) ถนนสายทรายขาว - เขาโต๊ะโม๊ะ อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.570 กม.
(6) ถนนสาย บ.เขากะโหลก - บ.ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
2.400 กม.
(7) ถนนสายแยก ทล.3175 - บ.โป่ งเกตุ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 5.450 กม.
(8) ถนนสาย บ.ลําเพิญ - สะพานข้ามแม่นามู
ํ ลสีลาพิราม (ตอนที 1)
อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร์ 5.000 กม.
(9) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสวนยา อ.ภูกระดึง จ.เลย 4.100 กม.
(10) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.นาดูน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
2.935 กม.
(11) ถนนสาย แยก ทล.1289 - อ่างเก็บนําบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจติ ร
6.035 กม.
(12) ถนนสายแยก ทช.2039 - นําตกไผ่สที อง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2.900 กม.
(13) ถนนสายทางเขา้ คลองสระแก้ว อ.เมือง จ.กระบี 2.900 กม.
(14) ถนนสายป่ าพรุเขาค้อม - หนองถํา อ.เมือง จ.กระบี 3.400 กม.
(15) ถนนสายแยก ทล.2266 - บ.ผาตัง (ตอนอุดรธานี) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
2.500 กม.
(16) ถนนสายแก่งหูแร่ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 3.200 กม.
(17) ถนนสาย บ.ทะเลน้อย - ท่ากะพัก เชือมถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต
อ.แกลง จ.ระยอง 2.000 กม.
(18) ถนนสายทางเขา้ วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง 4.900 กม.
(19) ถนนสาย กจ.3091 แยก ทล.323 - บ.ปากเหมือง อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี 3.000 กม.

1,415,354,000 บาท
1,415,354,000
1,415,354,000
1,415,354,000
1,262,332,900

บาท
บาท
บาท
บาท

10,900,000 บาท
21,716,000 บาท
18,000,000 บาท
22,000,000 บาท
27,630,000 บาท
25,000,000 บาท
43,000,000 บาท
35,500,000 บาท
25,000,000 บาท
17,090,000 บาท
29,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,700,000 บาท
15,310,000 บาท
13,000,000 บาท
32,500,000 บาท
15,000,000 บาท
34,280,000 บาท
18,500,000 บาท
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(20) ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากนําหลังสวน อ.ทุง่ ตะโก, หลังสวน
จ.ชุมพร 23.589 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(21) ถนนสาย บ.ใต้ - หาดริน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 5.140 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(22) ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิแบะ อ.เมือง จ.ชุมพร 24.569 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(23) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พิมาย อ.จักราช จ.นครราชสีมา 12.217 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(24) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 19.406 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(25) ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต ตอนแยกวัดคลองปูน - สะพานประแสสิน
อ.แกลง จ.ระยอง 5.033 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(26) ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหม่ร่มเย็น อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
10.215 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

103,849,000 บาท
195,478,000
49,480,000
42,149,000
103,849,000

บาท
บาท
บาท
บาท
113,708,800 บาท

174,198,800
38,800,000
21,690,000
113,708,800

บาท
บาท
บาท
บาท
83,230,000 บาท

180,780,000
52,540,000
45,010,000
83,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท
47,399,000 บาท

95,588,000
32,899,000
15,290,000
47,399,000

บาท
บาท
บาท
บาท
50,753,100 บาท

110,245,100
31,032,000
28,460,000
50,753,100

บาท
บาท
บาท
บาท
40,491,000 บาท

107,190,000
28,760,000
37,939,000
40,491,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,974,000 บาท

54,405,000
15,424,000
16,007,000
22,974,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(27) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
7.424 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(28) ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู ้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี 21.698 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) ถนนสายแยก ทล.4003 (กม.ที 14+350) - บ.ท้องเกร็ง อ.สวี, ทุง่ ตะโก
จ.ชุมพร 9.085 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที 13+100) - บ.แหลมสันติ อ.หลังสวน,
ละแม จ.ชุมพร 19.891 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(31) ถนนสาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ.จงเก อ.เมือง, เขาชัยสน จ.พัทลุง
13.800 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(32) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสินธุ ์ อ.กระแสสินธุ ์
จ.สงขลา 17.128 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

9,381,000 บาท
69,955,000
14,000,000
46,574,000
9,381,000

บาท
บาท
บาท
บาท
186,871,800 บาท

450,000,000
112,768,200
50,360,000
186,871,800
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,110,000 บาท

67,775,000
13,555,000
27,110,000
27,110,000

บาท
บาท
บาท
บาท
69,439,200 บาท

173,598,000
34,719,600
69,439,200
69,439,200

บาท
บาท
บาท
บาท
33,000,000 บาท

165,000,000
33,000,000
66,000,000
66,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
41,000,000 บาท

205,000,000
41,000,000
82,000,000
82,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
21,509,000 บาท
21,509,000 บาท
128,512,100 บาท

(1) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบและปรับปรุงภูมทิ ศั น์
พร้อมจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ถนนสาย บก.4011
แยก ทล.2026 - บ.ต้อง อ.บึงโขงหลง, เซกา จ.บึงกาฬ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมสะพานเชือมเกาะคอเขา อ.ตะกัวป่ า
จ.พังงา
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู ้
อ.เกาะลันตา จ.กระบี
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบเส้นทางท่องเทียวเลียบชายฝัง
ทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบเส้นทางท่องเทียวเลียบชายฝัง
ทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี)
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

12,000,000 บาท

19,150,000 บาท
4,562,100 บาท
15,505,000
3,101,000
4,167,000
4,562,100
3,674,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

43,200,000 บาท
54,000,000 บาท
10,800,000 บาท
43,200,000 บาท
49,600,000 บาท
62,000,000 บาท
12,400,000 บาท
49,600,000 บาท
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7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
7.5.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวทางธรรมชาติและการบริการ
7.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
30,000,000 บาท
7.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
30,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

1,235,259,000 บาท
30,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
30.0000
30.0000
-

รวม
30.0000
30.0000

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
1
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือส่งเสริม
100
การท่องเทียวเชิงธรรมชาติได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

30.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

30.0000
30.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยในเส้นทางสนับสนุน
เข้าสู่แหล่งท่องเทียว จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

30,000,000 บาท
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
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7.5.2 โครงการที 2 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดนเพือขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนื อ
7.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับ เชือมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ
โครงสร้างพืนฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชือมโยงการตลาด
ในการแข่งขันทังในและต่างประเทศ
7.5.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดน่านและเชียงราย
7.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
7.5.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

62,904,000 บาท

85,400,000 บาท
85,400,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางและสะพานสนับสนุนการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน
2. สนับสนุนการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
62.9040
13.5040
49.4000

-

-

รวม
62.9040
13.5040
49.4000

7.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
2
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการสะพานทีก่อสร้าง
1
1
1
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : สนับสนุนการเสริมศักยภาพ
100
ของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดนได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานสนับสนุน
การเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด

ร้อยละ

100
(-)

100

100

-

-
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
7.2000
62.9040
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7.2000
7.2000
-

62.9040
62.9040
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
15.2960

-

-

15.2960
15.2960
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดนเพือขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างทางและสะพานสนับสนุ นการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน
(1) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน ต.งอบ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน 130 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมสนับสนุ นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน

62,904,000 บาท
62,904,000
62,904,000
62,904,000
13,504,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,504,000 บาท
13,504,000 บาท
36,000,000
7,200,000
13,504,000
15,296,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,900,000 บาท
24,900,000 บาท

(1) งานบํารุงถนนสาย ชร.1063 แยก ทล. 1 - ท่าเรือเชียงแสน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมสนับสนุ นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน

24,500,000 บาท

(1) งานอํานวยความปลอดภัยถนนสาย ชร.1063 แยก ทล.1 ท่าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง

24,500,000 บาท

24,900,000 บาท
24,500,000 บาท
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7.5.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
7.5.3.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวล้านนา กลุม่ ชาติพนั ธุ ์ และการบริการ
7.5.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และพะเยา
7.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
523,581,000 บาท
7.5.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
523,581,000 บาท
- เงินงบประมาณ

103,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
103.0000
103.0000
-

รวม
103.0000
103.0000

7.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
22
3
( 18 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมการท่องเทียวอารยธรรมล้านนา
100
100
และกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ด้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
420.5810
103.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
420.5810
103.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

420.5810
-

103.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนา
และกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยเขือนแม่งดั สมบูรณ์ชล
และวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยถนนสาย พย.1014 แยก ทล.1 –
บ้านแม่เย็น อ.แม่ใจ จ.พะเยา 1 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัยและติดตังป้ ายแนะนํา
แหล่งท่องเทียวภาคเหนือ พิพธิ ภัณฑ์เตาเผาโบราณ
บ้านบ่อสวก จ.น่าน 1 แห่ง

103,000,000 บาท
103,000,000
103,000,000
103,000,000
103,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

62,000,000 บาท
25,000,000 บาท

16,000,000 บาท
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7.5.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์
7.5.4.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
7.5.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสิงห์บรุ แี ละสระบุรี
7.5.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
244,470,000 บาท
7.5.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
244,470,000 บาท
- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
45.0000
45.0000
-

รวม
45.0000
45.0000

7.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
7
2
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวเชิง
100
100
ธรรมชาติและนิเวศน์ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
ล้านบาท
199.4700
45.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
199.4700
45.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

199.4700
-

45.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียว
เชิงธรรมชาติและนิ เวศน์

45,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

(1) งานอํานวยความปลอดภัยถนนสาย สห.5040
แยก ทช.สห.4035 - แยก ทช.ชน.4050 อ.บางระจัน
จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยนําตกเจ็ดคต, เลียบเขือน
ป่ าสักชลสิทธิ จ.สระบุรี 3 แห่ง

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
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7.5.5 โครงการที 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
7.5.5.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถชี วี ติ
7.5.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดลพบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร และกาญจนบุรี
7.5.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
130,000,000 บาท
7.5.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
130,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

130,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
130.0000
130.0000
-

รวม
130.0000
130.0000

7.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
4
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียว
100
เชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

130.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

130.0000
130.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียว
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย กจ.3097 แยก ทล.323 บ้านหนองรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(2) งานบํารุงถนนสาย รบ.3003 แยก ทล.325 บ้านพิกุลทอง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเทียว
ภาคกลาง หมูบ่ ้านเบญจรงค์ จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยและติดตังป้ ายแนะนํา
แหล่งท่องเทียวภาคกลาง เขือนป่ าสักชลสิทธิ
ถนนสาย ลบ.2029 แยก ทล.21 - บ้านวังเพลิง
อ.พัฒนานิคม, โคกสําโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง

130,000,000 บาท
130,000,000
130,000,000
130,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
50,000,000 บาท
60,000,000 บาท
35,000,000 บาท

25,000,000 บาท
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7.5.6 โครงการที 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
56,000,000 บาท
ในกรุงเทพมหานครและพืนทีภาคกลาง
7.5.6.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้อยูด่ มี สี ุขทังสุขภาพกาย จิตใจ มีความมังคงด้านอาชีพและรายได้
และสภาพแวดล้อมทีดี
7.5.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนนทบุรแี ละปทุมธานี
7.5.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
7.5.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

56,000,000 บาท
56,000,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็ นเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
56.0000
56.0000
-

รวม
56.0000
56.0000

7.5.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือพัฒนากรุงเทพมหานคร
100
ให้เป็ นเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

56.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

56.0000
56.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและพืนทีภาคกลาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยถนนในเขตเมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 6 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยถนน จ.ปทุมธานี 6 แห่ง

56,000,000 บาท
56,000,000
56,000,000
56,000,000
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท
31,000,000 บาท
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7.5.7 โครงการที 7 : โครงการการพัฒนาการท่องเทียวและการค้าเมืองชายแดน
7.5.7.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับแหล่งท่องเทียวและเชือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเทียวชายแดน
พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพืนฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน ให้เป็ นศูนย์กลางการค้า
การท่องเทียวของภาค

94,180,000 บาท

7.5.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี
7.5.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
168,008,000 บาท
7.5.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
168,008,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยเพือส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทียว
2. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวเมืองชายแดน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
94.1800
51.1800
43.0000

-

-

รวม
94.1800
51.1800
43.0000

7.5.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
2
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
1
1
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียว
100
เมืองชายแดนได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัย
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
73.8280
94.1800
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

73.8280
73.8280
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน

94.1800
94.1800
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเทียว
และการค้าเมืองชายแดน

94,180,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยเพือส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทียว
(1) ถนนสายแยก ทล.42 - บ้านบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
6.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวเมืองชายแดน

94,180,000
94,180,000
94,180,000
51,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท

51,180,000 บาท
51,180,000 บาท
125,008,000
25,590,000
48,238,000
51,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
43,000,000 บาท
43,000,000 บาท

(1) งานอํานวยความปลอดภัยและติดตังป้ ายแนะนําสนับสนุน
แหล่งท่องเทียวภาคใต้ชายแดน เขตรักษาพันธุ ส์ ตั ว์ป่าฮาลาบาลา
จ.นราธิวาส 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(2) งานอํานวยความปลอดภัยและติดตังป้ ายแนะนําสนับสนุน
แหล่งท่องเทียวภาคใต้ชายแดน เขือนบางลาง และทะเลหมอก
อัยเยอร์เวง จ.ยะลา 3 แห่ง

31,000,000 บาท
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7.5.8 โครงการที 8 : โครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร
90,000,000 บาท
7.5.8.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับและเพิมศักยภาพการแข่งขันทังด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิมผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตร
และส่งเสริมการตลาดทังในและต่างประเทศ
7.5.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี
7.5.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
90,000,000 บาท
7.5.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
90,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางเพือเพิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
90.0000
90.0000
-

รวม
90.0000
90.0000

7.5.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางและสะพานทีก่อสร้าง
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางเพือเพิมประสิทธิภาพ
100
ภาคการเกษตรได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
90.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
90.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

90.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตและเพิมมูลค่า
ผลผลิตการเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.418 - บ้านคูระ พร้อมสะพาน
(ตอนที 1) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 1.250 กม.
(2) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.418 - บ้านคูระ (ตอนที 2)
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 5.125 กม.

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

บาท
บาท
บาท
บาท

40,500,000 บาท
49,500,000 บาท
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7.5.9 โครงการที 9 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่ าอยู่
7.5.9.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของภาคให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เอือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างสมดุล
7.5.9.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี
7.5.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
7.5.9.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

25,000,000 บาท
25,000,000 บาท

7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของจังหวัด
ให้เป็ นเมืองน่าอยู่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.0000
25.0000
-

รวม
25.0000
25.0000

7.5.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
1
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือพัฒนาสภาพแวดล้อม
100
เมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่าอยูไ่ ด้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

25.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

25.0000
25.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญ
ของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่ าอยู่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยในพืนที อําเภอพนัสนิคม,
เกาะจันทร์, บ่อทอง, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง

25,000,000 บาท
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท

462

7.5.10 โครงการที 10 : โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดน
7.5.10.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพือสนับสนุนการเป็ นประตูเชือมโยงการค้าชายแดน

40,875,000 บาท

7.5.10.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดจันทบุรแี ละสระแก้ว
7.5.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
40,875,000 บาท
7.5.10.4 วงเงินทังสินของโครงการ
40,875,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางพืนทีเศรษฐกิจชายแดน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
40.8750
40.8750
-

รวม
40.8750
40.8750

7.5.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางพืนทีเศรษฐกิจชายแดน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
40.8750
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.8750
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

40.8750
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดน

40,875,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

40,875,000
40,875,000
40,875,000
18,200,000

(1) ก่อสร้างถนนสายบายพาสด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง ต.เทพนิมติ อ.โป่ งนําร้อน จ.จันทบุรี
3.800 กม.
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย สก.3016 แยก ทล.317 - บ้านทุง่ กบินทร์
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง

บาท
บาท
บาท
บาท

18,200,000 บาท
22,675,000 บาท
22,675,000 บาท
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7.5.11 โครงการที 11 : โครงการพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก
7.5.11.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเทียวของภาคตะวันออก
7.5.11.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดจันทบุรี
7.5.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
69,300,000 บาท
7.5.11.4 วงเงินทังสินของโครงการ
69,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ

69,300,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
69.3000
69.3000
-

รวม
69.3000
69.3000

7.5.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
3
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือพัฒนาการท่องเทียวของ
100
ภาคตะวันออกได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
69.3000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
69.3000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

69.3000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

465

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
เขาคิชฌกูฏ และนําตกกระทิง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
แหลมสิงห์ หาดเจ้าหลาว และเนินนางพญา จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
นําตกอ่างเบง จ.จันทบุรี 1 แห่ง

69,300,000 บาท
69,300,000
69,300,000
69,300,000
69,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

23,500,000 บาท
24,000,000 บาท
21,800,000 บาท
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7.5.12 โครงการที 12 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเลนานาชาติ
ในจังหวัดชลบุรี-ระยอง
7.5.12.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี -ระยอง
ให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็ นแหล่งท่องเทียวชันนําของประเทศและของโลก

43,000,000 บาท

7.5.12.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรแี ละระยอง
7.5.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
43,000,000 บาท
7.5.12.4 วงเงินทังสินของโครงการ
43,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเลนานาชาติ
ในจังหวัดชลบุรี-ระยอง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
43.0000
43.0000
-

รวม
43.0000
43.0000

7.5.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือพัฒนาแหล่งท่องเทียว
100
ชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยองได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

43.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

43.0000
43.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายทะเล
นานาชาติในจังหวัดชลบุร-ี ระยอง

43,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

43,000,000
43,000,000
43,000,000
43,000,000

(1) งานอํานวยความปลอดภัยในพืนทีแหล่งท่องเทียวหลัก
และแหล่งท่องเทียวรอง อําเภอพนัสนิคม, เกาะจันทร์, บ่อทอง
และหนองใหญ่ จ.ชลบุรี 4 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
ภาคตะวันออก จ.ระยอง 18 แห่ง

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
23,000,000 บาท
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7.5.13 โครงการที 13 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
7.5.13.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
7.5.13.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนครพนม
7.5.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
25,000,000 บาท
7.5.13.4 วงเงินทังสินของโครงการ
25,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

7.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.0000
25.0000
-

รวม
25.0000
25.0000

7.5.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
1
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือส่งเสริมและพัฒนา
100
การท่องเทียวเชิงประเพณีวฒั นธรรมได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

25.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

25.0000
25.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
เชิงประเพณี วฒั นธรรม

25,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

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

(1) งานอํานวยความปลอดภัยและติดตังป้ ายแนะนํา
แหล่งท่องเทียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่งกะเบา
และพระธาตุพนม จ.นครพนม 6 แห่ง

บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท

470

7.5.14 โครงการที 14 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
7.5.14.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้
7.5.14.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี
7.5.14.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
79,000,000 บาท
7.5.14.4 วงเงินทังสินของโครงการ
79,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

79,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวอารยธรรมอีสานใต้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
79.0000
79.0000
-

รวม
79.0000
79.0000

7.5.14.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียว
100
อารยธรรมอีสานใต้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

79.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

79.0000
79.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
อารยธรรมอีสานใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายไทยสะเทือน อ.ปรางค์กู่, ขุขนั ธ์
จ.ศรีสะเกษ 7.210 กม.
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยถนนสายรอบห้วยวังนอง
ต.ในเมือง, ปทุม, ไร่นอ้ ย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

79,000,000 บาท
79,000,000
79,000,000
79,000,000
41,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

41,000,000 บาท
38,000,000 บาท
38,000,000 บาท
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7.5.15 โครงการที 15 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
วิถชี ีวิตลุม่ นําโขง - เชิงกีฬา
7.5.15.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียววิถชี วี ติ ลุม่ นําโขง - สุขภาพ
7.5.15.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดบึงกาฬ
7.5.15.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
46,000,000 บาท
7.5.15.4 วงเงินทังสินของโครงการ
46,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

26,000,000 บาท

7.5.15.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. บํารุงรักษาทางเพือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียววิถชี วี ติ ลุม่ นําโขง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
26.0000
26.0000
-

รวม
26.0000
26.0000

7.5.15.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
1
1
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : บํารุงรักษาทางเพือส่งเสริม
100
100
และพัฒนาการท่องเทียววิถชี วี ติ ลุม่ นําโขง
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

(-)
20.0000

26.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

20.0000
20.0000
-

26.0000
26.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
วิถชี ีวิตลุม่ นํ าโขง - เชิงกีฬา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย บก.3007 แยก ทล.212 - บ้านใหม่พฒั นา
อ.เมือง, ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ 1 แห่ง

26,000,000 บาท
26,000,000
26,000,000
26,000,000
26,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
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7.5.16 โครงการที 16 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวยุคก่อนประวัติศาสตร์
7.5.16.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
7.5.16.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดอุดรธานีและกาฬสินธุ ์
7.5.16.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
49,000,000 บาท
7.5.16.4 วงเงินทังสินของโครงการ
49,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

49,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวยุคก่อนประวัตศิ าสตร์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
49.0000
49.0000
-

รวม
49.0000
49.0000

7.5.16.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียว
100
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

49.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

49.0000
49.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2022 - วัดป่ านฤนาทรอยพระบาท
ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 7.000 กม.
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

49,000,000 บาท
49,000,000
49,000,000
49,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,000,000 บาท
9,000,000 บาท
9,000,000 บาท
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7.5.17 โครงการที 17 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวธรรมชาติ
7.5.17.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
7.5.17.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดบุรรี มั ย์และนครราชสีมา
7.5.17.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
66,400,000 บาท
7.5.17.4 วงเงินทังสินของโครงการ
66,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
40.0000
40.0000
-

รวม
40.0000
40.0000

7.5.17.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
2
2
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
ล้านบาท
26.4000
40.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
26.4000
40.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

26.4000
-

40.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

477

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพาน สายแยก ทล.219 บ้านเสม็ด ม.5 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 2.060 กม.
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัยและติดตังป้ ายแนะนํา
แหล่งท่องเทียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผาเก็บตะวันและปราสาทหินพนมวัน จ.นครราชสีมา 4 แห่ง

40,000,000 บาท
40,000,000
40,000,000
40,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
25,000,000 บาท

25,000,000 บาท
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7.5.18 โครงการที 18 : โครงการพัฒนาประตูสูก่ ารท่องเทียวอ่าวไทยและอันดามัน
7.5.18.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทียวอ่าวไทยและอันดามัน
ให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็ นแหล่งท่องเทียวชันนําของประเทศและของโลก

67,000,000 บาท

7.5.18.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดระนอง
7.5.18.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
67,000,000 บาท
7.5.18.4 วงเงินทังสินของโครงการ
67,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.18.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางเพือส่งเสริมและยกระดับการท่องเทียวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
67.0000
67.0000
-

รวม
67.0000
67.0000

7.5.18.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
3
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางเพือส่งเสริมและยกระดับการ
100
ท่องเทียวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

67.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

67.0000
67.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

479

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาประตูสกู่ ารท่องเทียวอ่าวไทยและอันดามัน

67,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

67,000,000
67,000,000
67,000,000
67,000,000

(1) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
ระนองแคนย่อน อ่างเก็บนําหาดส้มแป้ น และบ่อนําร้อนรักษะวาริน
จ.ระนอง 5 แห่ง
(2) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
อุทยานแห่งชาติแหลมสน และนําตกงามมีสี จ.ระนอง 3 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเทียว
นําตกเขาพระนารายณ์ อุทยานวังมัจฉา และบ่อนําร้อน - นําเย็น
จ.ระนอง 1 แห่ง

บาท
บาท
บาท
บาท

27,000,000 บาท
21,000,000 บาท

19,000,000 บาท
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7.5.19 โครงการที 19 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชือมโยงการค้าโลก
7.5.19.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพืนฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและเชือมโยงการค้าโลก
7.5.19.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสงขลา ชุมพร และสตูล
7.5.19.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
188,000,000 บาท
7.5.19.4 วงเงินทังสินของโครงการ
188,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

160,000,000 บาท

7.5.19.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางโครงข่ายคมนาคมขนส่งสนับสนุนการท่องเทียว
เขตอุตสาหกรรม และเชือมโยงการค้าโลก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
160.0000
160.0000
-

รวม
160.0000
160.0000

7.5.19.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
1
4
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางโครงข่ายคมนาคม
100
100
(-)
ขนส่งสนับสนุนการท่องเทียว เขตอุตสาหกรรม
และเชือมโยงการค้าโลกได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

28.0000

160.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

28.0000
28.0000
-

160.0000
160.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุ น
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชือมโยงการค้าโลก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสายแยก ชพ.4008 - สถานีรถไฟนาชะอัง
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัยถนนสาย สข.5071
แยก ทช.สข.4026 - นําตกโตนเรือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัยถนนสาย สต.3028 แยก ทล.416
(กม.ที 46+500) - บ้านทุง่ ดินลุม่ อ.ละงู, ทุง่ หว้า จ.สตูล 1 แห่ง

160,000,000 บาท
160,000,000
160,000,000
160,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
140,000,000 บาท
6,000,000 บาท
14,000,000 บาท
120,000,000 บาท
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7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
19,218,973,900 บาท
7.6.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบท
12,293,661,400 บาท
สนับสนุ นด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
3. เพือสร้างความเจริญในพืนที เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพืนทีชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิมขึน
4. เพือช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองให้สามารถเดินทางได้คล่องตัวมากขึน
5. เพือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทังในปัจจุบนั และอนาคต
6. เพือรองรับการขนส่งเชือมโยงทางถนน ทางราง และทางนํา ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิงขึนเพือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขนส่งรูปแบบต่างๆ ทีจะมีมากขึนในอนาคต
7.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
77,371,335,100 บาท
7.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
77,371,335,100 บาท
- เงินงบประมาณ
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
3. ก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค
4. ก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
5. ก่อสร้างเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
6. ก่อสร้างถนนและยกระดับชันทาง
7. ก่อสร้างโครงข่ายสะพาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
12,293.6614
456.3949
1,095.0000
844.3966
256.7444
924.3767
7,373.9024
1,342.8464

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
12,293.6614
456.3949
1,095.0000
844.3966
256.7444
924.3767
7,373.9024
1,342.8464

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ม.
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานทีดําเนินการก่อสร้าง
34,010
14,004
11,706
1,693
( 34,010 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
843.150

เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง

กม.

เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง

แห่ง

850.000

850.000

850.000

164.746

129.465

52.032

-

3

-

-

-

6

-

-

-

100

100

100

100

100

100

-

-

ล้านบาท

447.801
( 447.801 )
44
( 22 )
30
( 24 )
100
( 100 )
100
( 100 )
35,684.6924

12,293.6614

12,796.7037

9,222.3752

7,373.9024

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

35,684.6924
35,684.6924
-

12,293.6614
12,293.6614
-

12,796.7037
12,796.7037
-

9,222.3752
9,222.3752
-

7,373.9024
7,373.9024
-

เชิงปริมาณ : สายทางทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน

สายทาง

เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตาม
มาตรฐานทีกําหนด
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานได้
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน

ร้อยละ

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบท
สนับสนุ นด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุ นด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 2,500 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือสนับสนุ นเส้นทาง
รถไฟทางคู่
(1) ถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ.บางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2.660 กม.
(2) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวลาย,
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 21.979 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หัวหนอง อ.โนนแดง,
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 14.402 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

12,293,661,400 บาท
12,293,661,400
12,293,661,400
12,293,661,400
1,095,000,000
1,095,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,095,000,000 บาท
10,575,806,600 บาท
330,652,000 บาท
23,400,000 บาท
121,235,000 บาท
355,820,000
86,436,000
106,521,000
41,628,000
121,235,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
54,824,000 บาท

128,998,000
38,000,000
36,174,000
54,824,000

บาท
บาท
บาท
บาท
61,576,000 บาท

144,890,000
33,294,000
50,020,000
61,576,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที 2) อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 1.787 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
6.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 - บ.หนองระแวง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 9.730 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.2007
แยก ทล.41 - บ.บางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023
แยก ทล.4 - บ.วัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

41,672,000 บาท
147,070,000
41,000,000
27,942,000
41,672,000
36,456,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,945,000 บาท

39,500,000
7,900,000
12,945,000
18,655,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

75,000,000 บาท
15,000,000 บาท
60,000,000 บาท
689,388,900 บาท
22,381,000 บาท
224,091,100
143,860,000
30,231,100
27,619,000
22,381,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

211,004,000
114,250,000
34,754,000
62,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010
แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1001
แยก ทล.4 - บ.ทุง่ ขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014
แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก.4003
แยก ทล.2076 - บ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิศรีสุวรรณ,
เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

- บาท
111,900,000
60,800,000
39,100,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

104,200,000
56,330,000
31,870,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

162,442,000
81,400,000
54,042,000
5,753,100
21,246,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,109,000 บาท
120,888,000
28,570,000
58,802,000
21,407,000
12,109,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ
กับถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง
อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019
แยก ทล.4 - บ.ปากนําปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) ทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชือมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารักษ์ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 3.875 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

22,308,000 บาท
230,517,000
65,710,000
50,507,000
22,308,000
91,992,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

113,619,000
26,520,000
55,853,000
11,246,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
99,222,400 บาท

382,300,000
83,612,000
106,433,000
42,255,000
99,222,400
50,777,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
176,130,000 บาท

590,000,000
198,000,000
15,870,000
176,130,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
จ.นครปฐม 3.217 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003
แยก ทล.4 - บ.โพธิเรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี 12.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
3.222 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 7.425 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
1.925 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

97,564,500 บาท
440,000,000
116,880,000
28,451,000
97,564,500
197,104,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
79,074,000 บาท

288,700,000
68,000,000
26,428,500
79,074,000
115,197,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,600,000 บาท

903,000,000
180,600,000
361,200,000
361,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
210,858,000 บาท
50,130,000 บาท

167,100,000
33,420,000
50,130,000
83,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
63,108,000 บาท

425,450,000
85,090,000
63,108,000
277,252,000

บาท
บาท
บาท
บาท
31,620,000 บาท

158,100,000
31,620,000
63,240,000
63,240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จ.พังงา
4.229 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 10.408 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์
จ.นครนายก 18.368 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) สะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชือม ทล.3138 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลียงเมืองสันป่ าตอง - หางดง
อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

66,000,000 บาท
330,000,000
66,000,000
132,000,000
132,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
840,399,500 บาท
100,000,000 บาท

445,200,000
192,924,000
152,276,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

681,300,000
288,333,000
168,866,000
224,101,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
87,517,000 บาท

277,999,000
55,722,000
91,001,000
43,759,000
87,517,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
69,574,500 บาท

720,300,000
146,936,600
165,198,400
15,000,000
69,574,500
323,590,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซับพลู อ.วังนําเขียว
จ.นครราชสีมา 22.939 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง,บางพลี
จ.สมุทรปราการ 8.192 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสายแยก ทล.3452 - สีแยกบ้านสร้าง (ตอนที 1) อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี 7.200 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(8) ถนนสายแยก ทล.3452 - สีแยกบ้านสร้าง (ตอนที 2) อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี 18.456 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชันทาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 6.930 หน่วย)
(2) ถนนสายแยก ทช.นบ.3004 - บ.ลาดบัวหลวง อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 1.000 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
1.300 กม.
(4) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.ปากคลองหกวา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
1.100 กม.
(5) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 0.850 กม.
(6) ถนนสายแยก ทล.346 - วัดเจดียห์ อย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1.100 กม.

64,628,000 บาท
161,570,000
32,314,000
64,628,000
64,628,000

บาท
บาท
บาท
บาท
158,680,000 บาท

793,400,000
158,680,000
317,360,000
317,360,000

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
7,218,674,000 บาท
45,500,000 บาท
25,000,000 บาท
18,700,000 บาท
18,700,000 บาท
21,600,000 บาท
18,700,000 บาท
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(7) ถนนสายแยก ทล.305 - คลองแสนแสบ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
1.250 กม.
(8) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลาง อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 1.350 กม.
(9) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองแค อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
1.400 กม.
(10) ถนนสายแยก ทล.305 - เลียบคลอง 10 ฝังตะวันออก อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 1.200 กม.
(11) ถนนสายแยกถนนเทศบาลท่าโขลง - บ.คลองสิบสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 1.300 กม.
(12) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองพระยาบันลือ (มัสยิดอะมะดียะฮ์)
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 0.500 กม.
(13) ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
1.300 กม.
(14) ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลําไทร อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
1.250 กม.
(15) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
1.700 กม.
(16) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองกรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
0.900 กม.
(17) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไม้ตรา อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 0.700 กม.
(18) ถนนสายแยก ทล.347 - บ.บางระกํา อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา 1.100 กม.
(19) ถนนสายแยก ทล.3454 - บ.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
1.200 กม.
(20) ถนนสายแยก ทช.อย.3006 - บ.ดอนทอง อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 0.435 กม.
(21) ถนนสายแยก ทล.3267 - บ.ตาลเอน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
4.080 กม.
(22) ถนนสายแยกสายทางเทศบาลตําบลบางกระสัน - บ.เชียงรากน้อย
(ตอนอยุธยา) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1.200 กม.
(23) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางห้าร้อย อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3.380 กม.
(24) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.มหานาม อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง
2.000 กม.
(25) ถนนสายแยก ทล.3454 - บ.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1.500 กม.

18,700,000 บาท
18,700,000 บาท
18,700,000 บาท
17,100,000 บาท
18,700,000 บาท
13,400,000 บาท
18,600,000 บาท
16,700,000 บาท
15,400,000 บาท
19,700,000 บาท
49,800,000 บาท
23,700,000 บาท
12,300,000 บาท
15,300,000 บาท
45,000,000 บาท
19,800,000 บาท
33,800,000 บาท
20,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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(26) ถนนต่อเชือม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย ์
จ.สมุทรปราการ 0.780 กม.
(27) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นําซับ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
2.300 กม.
(28) ถนนสายแยก ทล.3027 - วัดพรหมมาสตร์ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี
1.700 กม.
(29) ถนนสายแยก ทล.3333 - บ.นําซับ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1.000 กม.
(30) ถนนสายแยก ทช.ลบ.2134 - บ.โค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3.000 กม.
(31) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ดงพลับ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 3.775 กม.
(32) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนองสรวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2.000 กม.
(33) ถนนสายแยก ทล.309 - แยก ทล.3032 อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
2.137 กม.
(34) ถนนสายแยก ทล.32 - แยก ทล.3283 อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
2.229 กม.
(35) ถนนสายแยก ทล.311 - แยก ทล.3273 (ตอนสิงห์บรุ ี) อ.อินทร์บรุ ี
จ.สิงห์บรุ ี 1.690 กม.
(36) ถนนสายแยก ทล.1 (กม.ที 274+030) - แยก ทล.1 (กม.ที 297+495)
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1.500 กม.
(37) ถนนสายแยก ทล.3211 - แยก ทช.ชน.5016 อ.หันคา จ.ชัยนาท
1.500 กม.
(38) ถนนสายแยก ทล.3212 - บ.หัวหว้า อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
1.500 กม.
(39) ถนนสายแยก ทช.ชน.4010 - แยก ทช.ชน.5016
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1.500 กม.
(40) ถนนสายแยก ทล.3224 - บ.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
2.700 กม.
(41) ถนนสายแยก ทล.2273 - บ.เหมือนฝัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
2.500 กม.
(42) ถนนสายเลียบเขือนป่ าสักชลสิทธิฝังซ้าย (ตอนสระบุรี)
อ.วังม่วง จ.สระบุรี 2.500 กม.
(43) ถนนสายแยก ทล.3222 - บ.บุใหญ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
2.300 กม.
(44) ถนนสายแยก ทล.3520 - บ.หนองศรีบญ
ุ อ.หนองแค จ.สระบุรี
1.200 กม.
(45) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.โคกดินแดง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
2.145 กม.

10,200,000 บาท
22,000,000 บาท
14,300,000 บาท
11,200,000 บาท
22,000,000 บาท
17,000,000 บาท
16,780,000 บาท
19,500,000 บาท
19,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,290,000 บาท
12,710,000 บาท
10,820,000 บาท
11,072,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,640,000 บาท
10,000,000 บาท
12,800,000 บาท
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(46) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.โคกกระต่าย อ.หนองแค จ.สระบุรี
1.500 กม.
(47) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ตีนโนนเหนือ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
2.050 กม.
(48) ถนนสายแยก ทช.สบ.1030 - บ.หนองยาวใต้ อ.เมือง จ.สระบุรี
2.450 กม.
(49) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.กระบกคู่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3.000 กม.
(50) ถนนสายแยก ถนน อบต.เขาไม ้แก้ว - บ.เขามะพูด
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1.900 กม.
(51) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
2.300 กม.
(52) ถนนสายแยก ทล.7 - บ.โป่ งสะเก็ด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1.625 กม.
(53) ถนนสายแยก ทล.331 - บ.โป่ งหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2.000 กม.
(54) ถนนสายแยก ทล.3401 - บ.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
3.000 กม.
(55) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3.300 กม.
(56) ถนนสายแยก ทล.315 - บ.เก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1.594 กม.
(57) ถนนสายแยก ทล.315 - บ.ไร่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 2.720 กม.
(58) ถนนสายแยก ทล.3574 - บ.เฉลิมลาภ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
4.025 กม.
(59) ถนนสายแยก ทล.3240 - บ.โรงโป๊ ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1.800 กม.
(60) ถนนเชิงลาดสะพานบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2.000 กม.
(61) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.วังแซ้ม อ.เมือง จ.จันทบุรี 1.000 กม.
(62) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ทุง่ ตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
0.936 กม.
(63) ถนนสาย บ.คลองมะลิ - บ.ตกพรม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 3.150 กม.
(64) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง 2.000 กม.
(65) ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง
2.000 กม.
(66) ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
1.130 กม.
(67) ถนนสายแยก ทล.3139 - บ.เกษตรศิริ อ.เมือง จ.ระยอง 3.787 กม.

18,000,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
19,950,000 บาท
20,000,000 บาท
10,120,000 บาท
11,500,000 บาท
19,500,000 บาท
19,800,000 บาท
29,000,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
11,500,000 บาท
10,400,000 บาท
18,000,000 บาท
18,500,000 บาท
17,199,000 บาท
14,800,000 บาท
35,000,000 บาท
40,000,000 บาท
28,000,000 บาท
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(68) ถนนสาย บ.ท่าเรือจ้าง - บ.เนินตาแมว อ.เมือง จ.ตราด 0.700 กม.
(69) ถนนสายแยก ทล.3157 - บ.ทุง่ ไก่ดกั อ.เมือง จ.ตราด 1.700 กม.
(70) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.เขาน้อย อ.เมือง จ.ตราด 3.000 กม.
(71) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
2.180 กม.
(72) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
5.000 กม.
(73) ถนนสายแยก ทล.37 - บ.หนองขอน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
5.750 กม.
(74) ถนนสายแยก ทล.37 - บ.วังข่อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
2.600 กม.
(75) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.จะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
5.000 กม.
(76) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 4.500 กม.
(77) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองสลิด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
0.700 กม.
(78) ถนนสายแยก ทช.รบ.4002 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
2.650 กม.
(79) ถนนสายแยก ทล.3087 - บ.เนินสู ง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 3.500 กม.
(80) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.สีแยกหนองไผ่ อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
1.980 กม.
(81) ถนนสายแยก ทล.3336 - บ.รางนายร้อย อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี 0.500 กม.
(82) ถนนสายแยก ทล.3206 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
2.600 กม.
(83) ถนนสายแยก ทล.3236 - บ.ตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบุรี
3.200 กม.
(84) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.หนองพันจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
3.200 กม.
(85) ถนนสายแยก ทล.325 - บ.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
2.600 กม.
(86) ถนนสายแยก ทช.สค.2055 - บ.คลองกก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
0.408 กม.
(87) ถนนสายแยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
0.600 กม.
(88) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.หนองนกไข่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1.870 กม.

33,700,000 บาท
15,000,000 บาท
23,580,000 บาท
20,000,000 บาท
50,000,000 บาท
60,000,000 บาท
20,000,000 บาท
28,000,000 บาท
33,750,000 บาท
30,000,000 บาท
25,100,000 บาท
22,500,000 บาท
19,990,000 บาท
21,000,000 บาท
31,800,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
42,500,000 บาท
15,000,000 บาท
29,000,000 บาท
25,000,000 บาท
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(89) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระทุม่ แบน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
0.800 กม.
(90) ถนนสายแยก ทล.35 - บ.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1.500 กม.
(91) ถนนสายแยก ทล.3091 - บ.ดอนไก่ดี อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
0.530 กม.
(92) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาชี
ํ ท่านกโง่ บ้านหนองปลาปึ ง
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 1.730 กม.
(93) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 1.500 กม.
(94) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
1.750 กม.
(95) ถนนสายแยก ทล.2055 - แยก ทช.ชย.2004 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
1.500 กม.
(96) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2.000 กม.
(97) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จัตรุ สั จ.ชัยภูมิ 1.400 กม.
(98) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
1.300 กม.
(99) ถนนสายแยก ทล.2179 - แยก ทล.2354 อ.จัตรุ สั จ.ชัยภูมิ
2.000 กม.
(100) ถนนสายแยก ทล.2037 - บ.ห้วยยางดํา อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 2.000 กม.
(101) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2389 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
1.250 กม.
(102) ถนนสายแยก ทล.205 - อ่างเก็บนําลําคันฉู อ.บําเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 2.000 กม.
(103) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํานําสะแทด บ.ดอนเมือง อ.คง
จ.นครราชสีมา 3.900 กม.
(104) ถนนสายแยก ทล.2166 - อําเภอจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
3.500 กม.
(105) ถนนสายแยก ทล.2175 - บ.ผักกาดหญ้า อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
2.600 กม.
(106) ถนนสายแยก ทล.2148 - บ.ปะคํา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2.000 กม.
(107) ถนนสายแยก ทล.2285 - บ.หนองบัววง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
1.864 กม.
(108) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองเสือบอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
1.500 กม.

12,500,000 บาท
24,000,000 บาท
13,000,000 บาท
22,500,000 บาท
18,010,000 บาท
13,190,000 บาท
11,250,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,875,000 บาท
15,000,000 บาท
28,050,000 บาท
35,000,000 บาท
28,000,000 บาท
45,000,000 บาท
30,000,000 บาท
14,030,000 บาท
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(109) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองสะท้อน อ.วังนําเขียว
จ.นครราชสีมา 1.800 กม.
(110) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.บะใหญ่ อ.สู งเนิน จ.นครราชสีมา
2.000 กม.
(111) ถนนสายแยก ทล.205 - บ.ดอน อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
2.000 กม.
(112) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เจริญผล อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2.300 กม.
(113) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เตยกระโตน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
3.065 กม.
(114) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หนองยาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2.200 กม.
(115) ถนนสายแยก ทล.2226 - อําเภอห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา 3.500 กม.
(116) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.เฉลียง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1.200 กม.
(117) ถนนสายแยก ทล.2384 - บ.คูเมือง อ.คง จ.นครราชสีมา
1.735 กม.
(118) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองหัวฟาน อ.โนนสู ง จ.นครราชสีมา
3.000 กม.
(119) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ท่าช้าง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
6.000 กม.
(120) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.โคกสู ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.231 กม.
(121) ถนนสาย บ.ดอนขุนสนิท - บ.ตะคร้อ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2.000 กม.
(122) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
3.200 กม.
(123) ถนนสายแยก ทช.นม.4035 - บ.หนองไผ่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
3.850 กม.
(124) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.สีควิ อ.สีควิ จ.นครราชสีมา 2.000 กม.
(125) ถนนสายแยก ทล.205 - บ.สําโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
3.000 กม.
(126) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หัวถนน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
1.570 กม.
(127) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พิมาย อ.จักราช จ.นครราชสีมา
3.000 กม.
(128) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ อ.วังนําเขียว
จ.นครราชสีมา 2.400 กม.

20,040,000 บาท
22,000,000 บาท
22,000,000 บาท
25,000,000 บาท
17,000,000 บาท
24,000,000 บาท
38,000,000 บาท
13,000,000 บาท
19,000,000 บาท
33,000,000 บาท
39,070,000 บาท
25,000,000 บาท
13,000,000 บาท
20,060,000 บาท
20,030,000 บาท
22,000,000 บาท
30,000,000 บาท
18,000,000 บาท
30,000,000 บาท
35,000,000 บาท
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(129) ถนนสายแยก ทช.บร.3070 - บ.บุมะค่า อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
6.000 กม.
(130) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์
2.450 กม.
(131) ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.คูเมือง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์
1.250 กม.
(132) ถนนสายอําเภอนาโพธิ - บ.หนองบัวลอง อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์
1.350 กม.
(133) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์
1.200 กม.
(134) ถนนสายแยก ทล.2117 - บ.ละหานทราย อ.ละหานทราย
จ.บุรรี มั ย์ 1.250 กม.
(135) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.หนองแช่ไม้ อ.ละหานทราย
จ.บุรรี มั ย์ 6.000 กม.
(136) ถนนสายแยก ทล.218 - บ.กุง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 1.500 กม.
(137) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์
1.400 กม.
(138) ถนนสายแยก ทช.บร.4013 - บ.กรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(139) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์
1.000 กม.
(140) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.โนนจําปา อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์
1.900 กม.
(141) ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.โนนแดง อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(142) ถนนสายแยก ทล.218 - อ่างเก็บนําห้วยจระเข้มาก อ.เมือง
จ.บุรรี มั ย์ 1.500 กม.
(143) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(144) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โคกสว่าง อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(145) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(146) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.หนองนําขุ่น อ.ปะคํา จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(147) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกขมิน อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์
1.250 กม.

50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
21,000,000 บาท
23,000,000 บาท
20,000,000 บาท
21,000,000 บาท
60,000,000 บาท
16,500,000 บาท
15,000,000 บาท
16,500,000 บาท
12,000,000 บาท
21,000,000 บาท
16,800,000 บาท
20,000,000 บาท
16,500,000 บาท
16,800,000 บาท
16,500,000 บาท
16,800,000 บาท
13,700,000 บาท
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(148) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.โนนสวรรค์ อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(149) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.หนองขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(150) ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.หนองหว้า อ.หนองกี จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(151) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ตูบช้าง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(152) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.ไร่สมบูรณ์ อ.ปะคํา จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(153) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.หนองเก้าข่า อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
1.000 กม.
(154) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(155) ถนนสายแยก ทช.บร.5024 - บ.นาเหล็ก อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์
1.500 กม.
(156) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.หัวฝาย อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1.500 กม.
(157) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.โกรกขีหนู อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
1.100 กม.
(158) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.โนนสุวรรณ อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์
2.000 กม.
(159) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ดอนอะราง อ.โนนสุวรรณ จ.บุรรี มั ย์
1.900 กม.
(160) ถนนสายแยก ทล.2371 - บ.อาโพน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์
3.000 กม.
(161) ถนนสายแยก ทล.2081 - บ.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์
3.500 กม.
(162) ถนนสายอ่างเก็บนําห้วยเสนง - บ.ละเอาะ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
3.700 กม.
(163) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์
4.000 กม.
(164) ถนนสายแยก ทล.2077 - บ.กระวัน อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
2.000 กม.
(165) ถนนสายแยก ทล.2334 - บ.หนองดุม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์
1.800 กม.
(166) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ปอยเดิร อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 1.500 กม.
(167) ถนนสายแยก ทล.2328 - บ.นาสนวน อ.บัวเชด จ.สุรนิ ทร์
3.500 กม.

16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
20,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
20,050,000 บาท
33,140,000 บาท
20,010,000 บาท
13,000,000 บาท
16,000,000 บาท
17,000,000 บาท
25,860,000 บาท
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(168) ถนนสายแยก ทล.2076 - บ.บุอาไร อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 2.100 กม.
(169) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแสง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2.637 กม.
(170) ถนนสายแยก ทล.2062 - บ.เหล่านาดี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1.320 กม.
(171) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1.185 กม.
(172) ถนนสายแยก ทล.2228 - บ.ทิพย์โสด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1.410 กม.
(173) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.แก้งคร้อ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
2.250 กม.
(174) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองแขม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2.120 กม.
(175) ถนนสายแยก ทล.2109 - บ.เขาสวนกวาง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3.740 กม.
(176) ถนนสายแยก ทช.ขก.4003 - บ.หนองกุง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 2.086 กม.
(177) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.โนนสง่า อ.นําพอง จ.ขอนแก่น
3.425 กม.
(178) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.โคกกลาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2.000 กม.
(179) ถนนสายแยก ทล.2440 - บ.บง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2.498 กม.
(180) ถนนสายแยก ทล.2188 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 3.800 กม.
(181) ถนนสายแยก ทล.207 - บ.นาเชือก (ตอนมหาสารคาม)
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 3.500 กม.
(182) ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
7.150 กม.
(183) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.นาโพธิ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
1.600 กม.
(184) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ดงครังใหญ่ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
2.600 กม.
(185) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลําห้วยพุงใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4.000 กม.
(186) ถนนเชิงลาดสะพานแสนสุข - ยโสธร (ตอนร้อยเอ็ด) อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 2.073 กม.
(187) ถนนเชิงลาดสะพานค้อเหนือ - นางาม (ตอนร้อยเอ็ด) อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 2.210 กม.

18,250,000 บาท
21,220,000 บาท
13,360,000 บาท
13,497,000 บาท
15,870,000 บาท
21,000,000 บาท
12,720,000 บาท
20,379,000 บาท
12,516,000 บาท
32,650,000 บาท
12,000,000 บาท
17,486,000 บาท
29,000,000 บาท
29,000,000 บาท
59,000,000 บาท
10,000,000 บาท
18,700,000 บาท
29,000,000 บาท
16,000,000 บาท
17,900,000 บาท

500

(188) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.บัวคํา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
3.000 กม.
(189) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.ชูชาติ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
3.000 กม.
(190) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.โพนทราย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
3.000 กม.
(191) ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2.550 กม.
(192) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.หนองบัว อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4.540 กม.
(193) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ดินดํา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 2.160 กม.
(194) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.โคกสี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
2.000 กม.
(195) ถนนสายแยก ทช.รอ.4007 - บ.เหล่าน้อย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
2.115 กม.
(196) ถนนสายแยก ทช.รอ.4029 - บ.หนองบัว อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
1.800 กม.
(197) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.โป่ งศรีโทน อ.เอราวัณ จ.เลย
3.000 กม.
(198) ถนนสายแยก ทล.2138 - บ.ห้วยพอด อ.เมือง จ.เลย
2.100 กม.
(199) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสะอาด อ.วังสะพุง จ.เลย
2.400 กม.
(200) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.สงเปื อย อ.เชียงคาน จ.เลย
2.400 กม.
(201) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าลี อ.ท่าลี จ.เลย 1.800 กม.
(202) ถนนสายแยก ทล.2400 - บ.เหมืองแบ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
3.000 กม.
(203) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซําแซง อ.ภูเรือ จ.เลย 1.600 กม.
(204) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ไร่สสี ุก อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ
1.900 กม.
(205) ถนนสายแยก ทล.202 - อ.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
2.414 กม.
(206) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โพนขวาว อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ
0.970 กม.
(207) ถนนสายแยก ทล.2227 - บ.โพธิ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
1.800 กม.

35,000,000 บาท
30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,500,000 บาท
30,000,000 บาท
29,000,000 บาท
12,300,000 บาท
12,700,000 บาท
11,000,000 บาท
14,500,000 บาท
14,600,000 บาท
16,400,000 บาท
14,500,000 บาท
13,300,000 บาท
15,000,000 บาท
10,320,000 บาท
19,800,000 บาท
25,600,000 บาท
12,600,000 บาท
12,870,000 บาท

501

(208) ถนนสายแยก ทล.2116 - บ.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1.800 กม.
(209) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ทรายมูล อ.ป่ าติว จ.ยโสธร 1.800 กม.
(210) ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หนองนาคํา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1.600 กม.
(211) ถนนสายแยก ทล.2050 - บ.นาดี อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
1.700 กม.
(212) ถนนสายแยก ทช.อบ.2010 - บ.กระแอกน้อย อ.สําโรง
จ.อุบลราชธานี 2.600 กม.
(213) ถนนสายแยก ทล.104 - เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 4.200 กม.
(214) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.มอสมบูรณ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
2.175 กม.
(215) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.บ่อทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจติ ร
3.050 กม.
(216) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจติ ร
3.075 กม.
(217) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.ป่ ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจติ ร
2.850 กม.
(218) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.เนินสมอ อ.เมือง จ.พิจติ ร
3.125 กม.
(219) ถนนสายแยก ทล.1070 - บ.ท่าบัว อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร
2.850 กม.
(220) ถนนสาย บ.ตลาดใหม่ป่าผาก - บ.บ่อนําเย็น อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
2.330 กม.
(221) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.ประดาหัก อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
3.500 กม.
(222) ถนนสายแยก ทล.3013 - บ.ประดูย่ นื อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
2.500 กม.
(223) ถนนสายแยก ทล.1065 - บ.ลานตาบัว อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
4.150 กม.
(224) ถนนสายแยก ทล.1275 - บ.คลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
4.475 กม.
(225) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.สะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
3.500 กม.
(226) ถนนสายแยก ทล.1310 - บ.โปร่งนก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
3.075 กม.

12,800,000 บาท
12,560,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
13,000,000 บาท
29,400,000 บาท
23,800,000 บาท
18,200,000 บาท
16,000,000 บาท
13,140,000 บาท
14,600,000 บาท
20,700,000 บาท
14,500,000 บาท
25,000,000 บาท
18,000,000 บาท
26,500,000 บาท
28,790,000 บาท
20,000,000 บาท
18,500,000 บาท
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(227) ถนนสายแยก ทล.113 - บ.วังชะนาง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
6.200 กม.
(228) ถนนสายแยก ทล.2275 - บ.ซับตะแบก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
3.020 กม.
(229) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.ดงจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1.725 กม.
(230) ถนนสายแยก ทล.1177 - บ.ห้วยไม้ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
3.000 กม.
(231) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ศรีบวั บาน (ตอนเชียงใหม่)
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2.000 กม.
(232) ถนนสายแยก ทล.107 - บ.สบเปิ ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.100 กม.
(233) ถนนสายแยก ทช.ลป.4007 - ดอยม่อนไก่แจ้ อ.เกาะคา จ.ลําปาง
1.700 กม.
(234) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.อ้วน อ.เกาะคา จ.ลําปาง 2.000 กม.
(235) ถนนสายแยก ทล.4112 - นําตกจําปูน อ.ละแม จ.ชุมพร
1.500 กม.
(236) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาชุ
ํ มพร อ.เมือง จ.ชุมพร
2.250 กม.
(237) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
3.650 กม.
(238) ถนนเชิงลาดสะพานคลองกะปาง - บ.สมสรร อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช 2.460 กม.
(239) ถนนเชิงลาดสะพานบ้านห้วยนาง - บ.ควนแบก
(ตอนนครศรีธรรมราช) อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 1.380 กม.
(240) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
5.150 กม.
(241) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ทุง่ ส้าน อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
7.200 กม.
(242) ถนนแยก ทล.41 - บ.โคกคราม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
4.000 กม.
(243) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.วัดควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง 2.225 กม.
(244) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.กระนัย อ.กระบุรี จ.ระนอง 1.450 กม.
(245) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองหมุน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
1.715 กม.
(246) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
2.500 กม.

40,000,000 บาท
30,000,000 บาท
12,400,000 บาท
14,100,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,900,000 บาท
15,900,000 บาท
28,200,000 บาท
21,730,000 บาท
13,690,000 บาท
22,800,000 บาท
37,100,000 บาท
37,250,000 บาท
16,500,000 บาท
15,500,000 บาท
13,300,000 บาท
17,500,000 บาท

503

(247) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
1.400 กม.
(248) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ปากทุง่ อ.เทพา จ.สงขลา 2.000 กม.
(249) ถนนสายแยก ทล.4085 - บ.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 3.000 กม.
(250) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.ทุง่ หวัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2.025 กม.
(251) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.เมือง จ.สงขลา 1.500 กม.
(252) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 2.175 กม.
(253) ถนนสายแยก ทช.สข.4037 - บ.เขานุย้ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
4.500 กม.
(254) ถนนสายแยก ทช.สข.4047 - อ่างเก็บนําคลองหลา
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 3.000 กม.
(255) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ควนขีแรด อ.นาหม่อม จ.สงขลา
1.650 กม.
(256) ถนนสายแยก ทช.สต.3007 - บ.เหนือคลอง อ.มะนัง จ.สตูล
2.325 กม.
(257) ถนนสายแยก ทล.3481 - บ.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
1.200 กม.
(258) ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพบ้านย่านรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
1.820 กม.
(259) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.คลองหัวกรด อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
1.764 กม.
(260) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.โปร่งใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
2.100 กม.
(261) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2.000 กม.
(262) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.คีรี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 1.767 กม.
(263) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.อินทนิล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 2.065 กม.
(264) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ชะอม อ.บ้านนา จ.นครนายก 0.650 กม.
(265) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.บางไพล อ.เมือง จ.นครนายก
3.000 กม.
(266) ถนนสายแยก ทช.สก.2002 - บ.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 2.185 กม.
(267) ถนนสายแยก ทล.3198 - บ.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
2.866 กม.
(268) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.บ่อลูกรัง อ.วังนําเย็น จ.สระแก้ว
2.000 กม.

10,500,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,268,000 บาท
31,000,000 บาท
21,000,000 บาท
20,500,000 บาท
12,500,000 บาท
13,300,000 บาท
17,290,000 บาท
12,830,000 บาท
28,800,000 บาท
17,870,000
14,970,000
14,455,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

48,000,000 บาท
13,320,000 บาท
24,730,000 บาท
11,800,000 บาท
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(269) ถนนสายแยก ทล.359 - บ.ไทรทอง อ.เมือง จ.สระแก้ว
5.600 กม.
(270) ถนนสายแยก ทล.3384 - บ.นิคมสงเคราะห์ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 2.670 กม.
(271) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.ทับเซียม อ.โคกสู ง จ.สระแก้ว
2.279 กม.
(272) ถนนสายแยก ทล.3067 - บ.ด่านชัยพัฒนา อ.วังนําเย็น
จ.สระแก้ว 2.000 กม.
(273) ถนนสายเเยก ทช.พท.1010 - บ.ขัน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
2.789 กม.
(274) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 2.990 กม.
(275) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ทุง่ นาชี อ.เมือง จ.พัทลุง 3.450 กม.
(276) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนกุฎ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2.101 กม.
(277) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ในสระ อ.เมือง จ.กระบี 2.500 กม.
(278) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.กอตง อ.เขาพนม จ.กระบี 3.000 กม.
(279) ถนนสายแยก ทล.44 - บ.เขาแก้ว อ.ปลายพระยา จ.กระบี
0.700 กม.
(280) ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.มะม่วงเอน อ.เขาพนม จ.กระบี
3.000 กม.
(281) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาตรั
ํ ง (อ้ายเต็ง - วังหิน) อ.รัษฎา
จ.ตรัง 2.380 กม.
(282) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาตรั
ํ ง (สะพานท่าเตียน)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 0.600 กม.
(283) ถนนสายแยก ทล.404 - บ.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
6.000 กม.
(284) ถนนสายแยก ทล.4046 - บ.หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
1.500 กม.
(285) ถนนสายแยก ทล.402 - บ.ไร่ดา่ น อ.ตะกัวทุง่ จ.พังงา 1.265 กม.
(286) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยป่ ง บ.ป่ งไฮ - บ.ท่าช้าง อ.เซกา
จ.บึงกาฬ 2.572 กม.
(287) ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.หนองตีนเผือก อ.เซกา จ.บึงกาฬ
3.750 กม.
(288) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคําแคน อ.เซกา จ.บึงกาฬ
4.000 กม.
(289) ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอุดม อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4.040 กม.
(290) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4.000 กม.

34,160,000 บาท
18,410,000 บาท
19,130,000 บาท
11,800,000 บาท
21,000,000
21,528,000
24,840,000
15,127,000
19,700,000
27,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,660,000 บาท
24,000,000 บาท
21,110,000 บาท
11,840,000 บาท
46,800,000 บาท
22,500,000 บาท
14,420,000 บาท
20,900,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
49,900,000 บาท
30,000,000 บาท
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(291) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.นาเจริญ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4.000 กม.
(292) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซิม อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย
2.450 กม.
(293) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เจริญสุข (ตอนหนองคาย)
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1.500 กม.
(294) ถนนสายแยก ทช.นค.3009 - บ.สร้างคอม (ตอนหนองคาย)
อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 2.200 กม.
(295) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.โพธิตาก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
2.500 กม.
(296) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย
2.000 กม.
(297) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.สร้างเสียน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
3.500 กม.
(298) ถนนสายแยก ทล.2133 - บ.สร้างเสียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง
จ.หนองบัวลําภู 2.500 กม.
(299) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยหลวง - บ.ดอนขีเหล็ก อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี 2.260 กม.
(300) ถนนเชิงลาดสะพานรวมใจข้ามห้วยหลวง - บ.ดงบัง อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี 2.000 กม.
(301) ถนนสายแยก ทล.2023 - บ.หนองเรือ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
2.850 กม.
(302) ถนนสายแยก ทล.2350 - บ.โนนม่วง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
2.500 กม.
(303) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.ไชยวานน้อย อ.เมือง จ.อุดรธานี
3.000 กม.
(304) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(305) ถนนสายแยก ทช.อด.4066 - บ.บ่อปัทม์ อ.พิบูลย์รกั ษ์ จ.อุดรธานี
3.000 กม.
(306) ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.สร้างคอม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
3.000 กม.
(307) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(308) ถนนสายแยก ทล.2410 - บ.นาบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 3.000 กม.
(309) ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
2.910 กม.
(310) ถนนสายแยก ทล.2393 - บ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
5.930 กม.

30,000,000 บาท
17,580,000 บาท
10,540,000 บาท
15,700,000 บาท
18,000,000 บาท
14,000,000 บาท
21,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,500,000 บาท
11,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,000,000 บาท
11,900,000 บาท
11,900,000 บาท
13,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
16,500,000 บาท
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(311) ถนนสายแยก ทล.2318 - บ.ผักแว่น อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
3.000 กม.
(312) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ ์
1.190 กม.
(313) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแปน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
1.000 กม.
(314) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.กระบาก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
0.900 กม.
(315) ถนนสายแยก ทล.12 - อําเภอดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ ์
1.900 กม.
(316) ถนนสายแยก ทล.2336 - บ.โคกศรี อ.นามน จ.กาฬสินธุ ์
1.175 กม.
(317) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.โพธิศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
1.646 กม.
(318) ถนนสายแยก ทล.2416 - บ.กุดโดน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
0.975 กม.
(319) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถ่อน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
3.500 กม.
(320) ถนนสายแยก ทช.นพ.3004 - บ.หนองสิม อ.นาทม จ.นครพนม
2.900 กม.
(321) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองแคน อ.นิคมคําสร้อย
จ.มุกดาหาร 1.510 กม.
(322) ถนนสายแยก ทล.2287 - บ.สานแว้ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
0.900 กม.
(323) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.นาโพธิ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
0.875 กม.
(324) ถนนเชิงลาดสะพานโพนแพงสายสัมพันธ์ อ.อากาศอํานวย
จ.สกลนคร 1.821 กม.
(325) ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพดงเหนือข้ามแม่นาสงคราม
ํ
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 2.580 กม.
(326) ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่ากอก อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
4.050 กม.
(327) ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.ปากยาม อ.อากาศอํานวย
จ.สกลนคร 1.000 กม.
(328) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.นาคํา อ.เมือง จ.สกลนคร
4.000 กม.
(329) ถนนสายแยก ทล.2280 - บ.โคกคอน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
2.690 กม.

11,000,000 บาท
16,423,000 บาท
11,330,000 บาท
10,760,000 บาท
21,585,000 บาท
12,700,000 บาท
15,867,000 บาท
14,677,000 บาท
20,500,000 บาท
20,500,000 บาท
14,290,000 บาท
12,340,000 บาท
12,300,000 บาท
13,400,000 บาท
14,500,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(330) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.กุดจอก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
1.335 กม.
(331) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.ด่านม่วงคํา อ.เมือง จ.สกลนคร
2.000 กม.
(332) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
1.863 กม.
(333) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
2.500 กม.
(334) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.โนนขมิน อ.พังโคน จ.สกลนคร
2.000 กม.
(335) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.อ้อมแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
1.500 กม.
(336) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คําน้อย (ตอนสกลนคร)
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 2.000 กม.
(337) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ร้องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย
2.600 กม.
(338) ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย
1.725 กม.
(339) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.หนองเสา อ.เทิง จ.เชียงราย
2.000 กม.
(340) ถนนสายแยก ทล.1126 - บ.แม่ลอยไร่ อ.ป่ าแดด จ.เชียงราย
2.600 กม.
(341) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เก่า อ.พาน จ.เชียงราย 2.400 กม.
(342) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกียงเหนือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2.840 กม.
(343) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ปาง อ.เมือง จ.พะเยา 4.000 กม.
(344) ถนนสายแยก ทล.1251 - บ.ป่ าซาง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา
4.500 กม.
(345) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ปางป้ อม อ.จุน จ.พะเยา
3.500 กม.
(346) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.แม่เย็น อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3.000 กม.
(347) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.จําไก่ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา
4.000 กม.
(348) ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.ห้วยยาง อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 6.000 กม.
(349) ถนนสายแยก ทล.324 - บ.ทุง่ ทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2.000 กม.

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
11,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท
11,000,000 บาท
10,000,000 บาท
18,720,000 บาท
14,400,000 บาท
19,440,000 บาท
18,720,000 บาท
17,280,000 บาท
19,900,000 บาท
26,000,000 บาท
29,000,000 บาท
22,000,000 บาท
19,500,000 บาท
24,000,000 บาท
36,000,000 บาท
14,000,000 บาท
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(350) ถนนสายแยก ทล.323 - บ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
1.800 กม.
(351) ถนนสายแยก ทล.3233 - บ.คลองนราภิรมย์ อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 0.893 กม.
(352) ถนนสายแยก ทล.346 - บ.พระมอพิสยั อ.บางเลน
จ.นครปฐม 1.300 กม.
(353) ถนนสายแยก ทล.321 - บ.หนองตาล อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
1.300 กม.
(354) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.องครักษ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 1.000 กม.
(355) ถนนสายแยก ทล.3264 - อําเภออู่ทอง อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
2.500 กม.
(356) ถนนสายแยก ทล.322 - บ.หนองแต้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
0.220 กม.
(357) ถนนสายแยก ทล.3365 - บ.ทึง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
2.200 กม.
(358) ถนนสายแยก ทล.3032 - บ.สามโก้ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
2.220 กม.
(359) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.บ่อม่วง อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 2.000 กม.
(360) ถนนสายแยก ทช.สค.3002 - บ.ปลายนา อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 2.700 กม.
(361) ถนนสายแยก ทล.3004 - อุทยานนกนําบึงบอระเพ็ด อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 2.720 กม.
กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน
(1) สะพานข้ามคลองห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 110 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) สะพานข้ามห้วยตะลุย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 120 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

15,000,000 บาท
14,800,000 บาท
11,900,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
23,000,000 บาท
10,000,000 บาท
22,000,000 บาท
21,500,000 บาท
13,500,000 บาท
40,000,000 บาท
25,000,000 บาท
1,285,834,200 บาท
15,474,000 บาท
42,488,000
9,340,000
17,674,000
15,474,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,063,000 บาท

35,540,000
7,600,000
17,877,000
10,063,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) สะพานข้ามลํานํากว้าง อ.เมือง จ.ยโสธร 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) สะพานข้ามห้วยลําซอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 110 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) สะพานข้ามแม่นาป่
ํ าสัก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 140 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(6) สะพานข้ามคลองชิง อ.กาบัง จ.ยะลา 120 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(7) สะพานข้ามแม่นาฮี
ํ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 130 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(8) สะพานข้ามห้วยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 250 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(9) สะพานข้ามลํานํายาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

6,628,000 บาท
32,680,000
6,560,000
19,492,000
6,628,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,322,000 บาท

26,220,000
5,520,000
15,378,000
5,322,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,799,000 บาท

40,894,000
10,480,000
14,615,000
15,799,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,500,000 บาท

40,000,000
8,000,000
23,500,000
8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,411,000 บาท

55,100,000
12,880,000
18,809,000
23,411,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,323,800 บาท

66,668,800
15,740,000
22,605,000
28,323,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,192,000 บาท

41,920,000
8,400,000
17,328,000
16,192,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) สะพานข้ามห้วยลําทราย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 130 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(11) สะพานข้ามลํามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 170 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(12) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 230 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(13) สะพานเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 670 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) สะพานข้ามคลองตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 801 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(15) สะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล 1,320 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

12,019,000 บาท
31,219,000
6,400,000
12,800,000
12,019,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,932,000 บาท

38,674,000
9,000,000
14,742,000
14,932,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,038,200 บาท

37,758,200
9,368,000
12,352,000
16,038,200

บาท
บาท
บาท
บาท
100,919,000 บาท

274,000,000
56,000,000
54,967,000
100,919,000
62,114,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
106,389,000 บาท

433,190,000
102,000,000
44,801,000
106,389,000
180,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
100,782,000 บาท

291,013,200
60,000,000
38,624,000
100,782,000
91,607,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 120 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(17) สะพานข้ามคลองชัยนาท - ป่ าสัก อ.หนองโดน จ.สระบุรี 70 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(18) สะพานข้ามคลองพระสทึง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 110 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(19) สะพานข้ามลํามูล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(20) สะพานข้ามลําพังชู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(21) สะพานข้ามลํานําแม่งดั อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(22) สะพานข้ามคลองผันนําคลองชุมพร (กม.2+500) อ.เมือง จ.ชุมพร
88 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(23) สะพานข้ามคลองนางเลิศ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

36,816,000 บาท
79,950,000
16,000,000
13,004,000
36,816,000
14,130,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,800,000 บาท

16,000,000 บาท
3,200,000 บาท
12,800,000 บาท
28,640,000 บาท
35,800,000 บาท
7,160,000 บาท
28,640,000 บาท
17,280,000 บาท
21,600,000 บาท
4,320,000 บาท
17,280,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
11,200,000 บาท
14,000,000 บาท
2,800,000 บาท
11,200,000 บาท
15,200,000 บาท
19,000,000 บาท
3,800,000 บาท
15,200,000 บาท
19,200,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท

512

(24) สะพานข้ามลํานํามูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(25) สะพานข้ามแม่นาโดมใหญ่
ํ
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 130 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(26) สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีน อ.หันคา จ.ชัยนาท 100 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(27) สะพานข้ามลําชี อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 290 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(28) สะพานข้ามแม่นาชี
ํ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 250 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(29) สะพานข้ามลํานํายัง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 195 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(30) สะพานข้ามแม่นาชี
ํ อ.เมือง จ.ยโสธร 270 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
8,490,000 บาท
31,000,000
6,200,000
8,490,000
16,310,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,426,000 บาท

27,800,000
5,560,000
10,426,000
11,814,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,070,000 บาท

94,600,000
18,920,000
22,070,000
53,610,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,113,000 บาท

81,900,000
16,380,000
19,113,000
46,407,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,366,000 บาท

53,000,000
10,600,000
12,366,000
30,034,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,570,000 บาท

71,000,000
14,200,000
16,570,000
40,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) สะพานข้ามห้วยขะยุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 180 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(32) สะพานข้ามคลองห้วยใหญ่ อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(33) สะพานข้ามแม่นาปิ
ํ ง อ.เมือง จ.ตาก 390 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(34) สะพานข้ามแม่นาแม่
ํ วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 160 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(35) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.เมือง จ.พิจติ ร 170 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(36) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 140 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(37) สะพานข้ามแม่นายม
ํ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 170 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

14,890,000 บาท
63,800,000
12,760,000
14,890,000
36,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,096,000 บาท

32,800,000
6,560,000
10,096,000
16,144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,664,000 บาท

80,000,000
16,000,000
18,664,000
45,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,532,000 บาท

58,000,000
11,600,000
13,532,000
32,868,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,685,000 บาท

41,500,000
8,300,000
9,685,000
23,515,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,932,000 บาท

34,000,000
6,800,000
7,932,000
19,268,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,566,000 บาท

41,000,000
8,200,000
9,566,000
23,234,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) สะพานข้ามคลองตรอน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 140 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(39) สะพานข้ามลํานําลี อ.ลี จ.ลําพูน 70 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(40) สะพานข้ามคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 100 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(41) สะพานข้ามคลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 340 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(42) สะพานข้ามห้วยพรมโหด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 150 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(43) สะพานข้ามคลองแห้ง อ.เขาพนม จ.กระบี 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(44) สะพานข้ามห้วยทอน อ.โพธิตาก จ.หนองคาย 100 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

10,208,000 บาท
35,200,000
7,040,000
10,208,000
17,952,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,260,000 บาท

22,000,000
4,400,000
12,260,000
5,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,952,000 บาท

40,000,000
8,000,000
10,952,000
21,048,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,498,000 บาท

75,000,000
15,000,000
17,498,000
42,502,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,668,000 บาท

50,000,000
10,000,000
11,668,000
28,332,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,635,000 บาท

33,700,000
6,740,000
12,635,000
14,325,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,176,000 บาท

28,000,000
5,600,000
9,176,000
13,224,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(45) สะพานข้ามห้วยหลวง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 190 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(46) สะพานข้ามลํานํากํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 260 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(47) สะพานข้ามห้วยปลาหาง อ.พังโคน จ.สกลนคร 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(48) สะพานข้ามแม่นาลาว
ํ อ.เมือง จ.เชียงราย 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(49) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 175 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(50) สะพานข้ามแม่นายม
ํ อ.วังชิน จ.แพร่ 160 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(51) สะพานข้ามแม่นายวม
ํ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 150 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

14,698,000 บาท
63,000,000
12,600,000
14,698,000
35,702,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,404,000 บาท

66,000,000
13,200,000
15,404,000
37,396,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,500,000 บาท

35,000,000
7,000,000
19,500,000
8,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,030,000 บาท

18,000,000
3,600,000
10,030,000
4,370,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,844,000 บาท

38,000,000
7,600,000
9,844,000
20,556,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,440,000 บาท

48,000,000
9,600,000
12,440,000
25,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,472,000 บาท

52,000,000
10,400,000
13,472,000
28,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(52) สะพานข้ามห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี 150 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(53) สะพานข้ามลํานําชี อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 180 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(54) สะพานข้ามแม่นาชี
ํ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 150 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(55) สะพานข้ามคลองสอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 90 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(56) สะพานข้ามลํานํามูล อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 200 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(57) สะพานข้ามแม่นาปราจี
ํ นบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 120 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(58) สะพานคู่ขนานข้ามคลองหัวถนน สาย สค.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 3423 - นิคมบ้านไร่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,420,000 บาท
42,000,000
8,400,000
7,420,000
26,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,532,000 บาท

58,000,000
11,600,000
13,532,000
32,868,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,154,000 บาท

59,000,000
11,800,000
16,154,000
31,046,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,400,000 บาท

29,800,000
5,960,000
15,400,000
8,440,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,948,000 บาท

59,760,000
11,952,000
13,948,000
33,860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,026,000 บาท

29,400,000
5,880,000
11,026,000
12,494,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,198,000 บาท

25,000,000
5,000,000
8,198,000
11,802,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(59) สะพานข้ามลําห้วยขุนแก้ว อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(60) สะพานข้ามคลองกลาง อ.โป่ งนําร้อน จ.จันทบุรี 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(61) สะพานข้ามห้วยกะเหรียงคู่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 90 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(62) สะพานข้ามลํานําชี อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 120 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(63) สะพานข้ามห้วยขะยู ง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 90 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(64) สะพานข้ามคลองธรรมชาติ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 70 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(65) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.บางมูลนาก จ.พิจติ ร 120 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(66) สะพานข้ามแม่นาวั
ํ ง อ.บ้านตาก จ.ตาก 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(67) สะพานข้ามแม่นาโกรงเกรง
ํ
อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก 100 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,464,000 บาท
12,320,000 บาท
2,464,000 บาท
9,856,000 บาท
5,152,000 บาท
25,760,000 บาท
5,152,000 บาท
20,608,000 บาท
3,816,000 บาท
19,080,000 บาท
3,816,000 บาท
15,264,000 บาท
5,400,000 บาท
27,000,000 บาท
5,400,000 บาท
21,600,000 บาท
4,768,000 บาท
23,840,000 บาท
4,768,000 บาท
19,072,000 บาท
6,048,000 บาท
30,240,000 บาท
6,048,000 บาท
24,192,000 บาท
5,200,000 บาท
26,000,000 บาท
5,200,000 บาท
20,800,000 บาท
3,360,000 บาท
16,800,000 บาท
3,360,000 บาท
13,440,000 บาท
6,808,000 บาท
34,040,000 บาท
6,808,000 บาท
27,232,000 บาท
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(68) สะพานข้ามคลองแม่ฮู ้ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(69) สะพานข้ามลํานําลี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 70 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(70) สะพานข้ามลํานําแม่โป่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 70 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(71) สะพานข้ามคลองท่าหลวง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 70 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(72) สะพานข้ามคลองจัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 60 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(73) สะพานข้ามแม่นาตรั
ํ ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 100 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(74) สะพานข้ามคลองลํา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(75) สะพานข้ามลําห้วยยาง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 80 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(76) สะพานข้ามลําห้วยทวย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 100 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,878,400 บาท
24,392,000 บาท
4,878,400 บาท
19,513,600 บาท
3,200,000 บาท
16,000,000 บาท
3,200,000 บาท
12,800,000 บาท
3,264,000 บาท
16,320,000 บาท
3,264,000 บาท
13,056,000 บาท
3,760,000 บาท
18,800,000 บาท
3,760,000 บาท
15,040,000 บาท
3,696,000 บาท
18,480,000 บาท
3,696,000 บาท
14,784,000 บาท
4,736,000 บาท
23,680,000 บาท
4,736,000 บาท
18,944,000 บาท
3,944,000 บาท
19,720,000 บาท
3,944,000 บาท
15,776,000 บาท
10,176,000 บาท
50,880,000 บาท
10,176,000 บาท
40,704,000 บาท
5,144,000 บาท
25,720,000 บาท
5,144,000 บาท
20,576,000 บาท
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(77) สะพานข้ามแม่นาอิ
ํ ง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 92 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(78) สะพานข้ามลํานํามูล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 170 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(79) สะพานข้ามห้วยทับทัน อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร์ 160 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(80) สะพานข้ามลํานําชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 160 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(81) สะพานข้ามแม่นาเลย
ํ อ.เชียงคาน จ.เลย 140 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(82) สะพานข้ามลําห้วยร่องขุม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 200 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(83) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน ต.คอรุม อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 180 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,252,800 บาท
21,264,000 บาท
4,252,800 บาท
17,011,200 บาท
9,940,000 บาท
49,700,000
9,940,000
19,880,000
19,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,440,000 บาท

47,200,000
9,440,000
18,880,000
18,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,316,000 บาท

56,580,000
11,316,000
22,632,000
22,632,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,640,000 บาท

48,200,000
9,640,000
19,280,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,840,000 บาท

69,200,000
13,840,000
27,680,000
27,680,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,448,000 บาท

47,240,000
9,448,000
18,896,000
18,896,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(84) สะพานข้ามคลองผันนําคลองชุมพร (กม.15+271) อ.เมือง จ.ชุมพร
128 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(85) สะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 230 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(86) สะพานข้ามแม่นาแควน้
ํ
อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 325 ม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือสนับสนุ นเส้นทาง
รถไฟทางคู่
(1) บํารุงรักษาถนนสาย รบ.4123 แยก ทล.3238 - อําเภอบ้านโป่ ง
อ.โพธาราม, บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(2) บํารุงรักษาถนนสาย รบ.4038 แยก ทล.3089 - บ.ท่าชุมพล
อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(3) ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชันทาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 900 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือสนับสนุ นเส้นทาง
รถไฟทางคู่
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

5,860,000 บาท
29,300,000
5,860,000
11,720,000
11,720,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,644,000 บาท

68,220,000
13,644,000
27,288,000
27,288,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,848,000 บาท

99,240,000
19,848,000
39,696,000
39,696,000

บาท
บาท
บาท
บาท
94,014,000 บาท
94,014,000 บาท
36,870,000 บาท
23,300,000 บาท
33,844,000 บาท

88,488,000
27,600,000
27,044,000
33,844,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,500,000 บาท
13,500,000 บาท
13,500,000 บาท
169,324,900 บาท
3,354,000 บาท
3,354,000 บาท
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กิจกรรมก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
กิจกรรมก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชันทาง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 368 หน่วย)
กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)
1.1.1.6 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือสนับสนุ นเส้นทาง
รถไฟทางคู่
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบ
ถนนสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม้ อ.ท่าฉาง, พุนพิน,
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 บ.โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 บ.โคกไผ่ (ตอนที 2) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

689,800 บาท
689,800 บาท
1,002,000 บาท
1,002,000 บาท
1,292,500 บาท
1,292,500 บาท
141,728,400 บาท
141,728,400 บาท
21,258,200 บาท
21,258,200 บาท
346,015,900 บาท
28,374,900 บาท

22,500,000 บาท
4,274,900 บาท
11,884,900
2,426,000
4,797,000
387,000
4,274,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,600,000 บาท

5,637,500
1,127,500
1,500,000
1,600,000
1,410,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ

154,317,900 บาท
8,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบเพือแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณเมืองบางสะพาน ตอนบน แยก ทล.3169
(โรงพยาบาลบางสะพาน) - แยก ทล.4 (บริเวณ กม.ที 362+000)
อ.บางสะพาน, ทับสะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

15,800,000 บาท

(3) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบเพือแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณเมืองบางสะพาน ตอนล่าง แยก ทล.3169 (แยก ปข.4045) แยก ทล.4 (บริเวณ กม.ที 386+000) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสายแยก ทช.ชม.3029 ทช.ชม.4039 อ.เมือง, สันกําแพง จ.เชียงใหม่
(5) ค่าจ้างออกแบบทบทวนโครงการสะพานขา้ มแม่นาบางปะกง
ํ
แห่งที 3
(พร้อมถนนต่อเชือมตามแนวผังเมือง) จ.ฉะเชิงเทรา
(6) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
และอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อต.2014
แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37
เชือมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

23,200,000 บาท
13,300,000 บาท
22,000,000 บาท

- บาท
9,075,000
4,240,000
1,741,600
3,093,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,217,600 บาท

11,496,600
2,347,000
3,137,000
1,628,500
2,217,600
2,166,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,140,400 บาท

27,142,000
5,445,000
3,240,300
6,140,400
12,316,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิเรียง
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าจ้างออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA)
โครงการสะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยาบริเวณถนนสนามบินนํา จ.นนทบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบถนนต่อเชือม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กทม. - ทล.340 จ.ปทุมธานี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ

1,193,400 บาท
16,071,000
3,214,200
2,664,000
1,193,400
8,999,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
9,350,000
1,870,000
1,188,000
6,292,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
42,500,000 บาท

85,000,000 บาท
42,500,000 บาท
42,500,000 บาท
15,000,000 บาท
48,000,000 บาท
15,000,000 บาท
33,000,000 บาท
4,966,500 บาท
24,832,500
4,966,500
9,933,000
9,933,000

บาท
บาท
บาท
บาท
44,884,400 บาท
41,940,000 บาท
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(2) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ง1
ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย ข1
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ

2,075,000 บาท
13,990,000
2,798,000
2,075,000
9,117,000

บาท
บาท
บาท
บาท
869,400 บาท

4,347,000
869,400
1,738,800
1,738,800

บาท
บาท
บาท
บาท
82,684,700 บาท
7,300,000 บาท

(2) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ
บริเวณจุดตัด ทล.2 พร้อมจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
ถนนสายแยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น

15,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบริเวณ
จุดตัด ทล.35 พร้อมจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ถนนสาย
สค.2055 แยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

12,000,000 บาท

(4) ค่าจ้างออกแบบโครงการสํารวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบริเวณ
จุดตัด ทล.309 และจุดตัด ทล.3056 บนถนนสาย อย.3046 แยก ทล.309 บ.ตลิงชัน อ.วังน้อย, บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์สายถนนประชาราษฎร์อุทศิ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(6) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

17,000,000 บาท
13,500,000 บาท
- บาท
13,356,000
5,783,000
1,573,000
2,576,500
3,423,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนน
ทช.ชบ.3027 เชือม ทล.3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสาย
เลียงเมืองสันป่ าตอง - หางดง อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง,บางพลี จ.สมุทรปราการ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3452 สีแยกบ้านสร้าง (ตอนที 1) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
20,439,000
8,646,000
2,959,000
3,735,700
5,098,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,621,100 บาท

7,661,700
1,563,600
2,477,000
3,621,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

20,203,700
4,123,200
4,627,000
1,435,000
10,018,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,363,600 บาท

21,818,000
4,363,600
8,727,200
8,727,200

บาท
บาท
บาท
บาท
4,950,000 บาท

24,750,000
4,950,000
9,900,000
9,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3452 สีแยกบ้านสร้าง (ตอนที 2) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 11 รายการ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,950,000 บาท
24,750,000
4,950,000
9,900,000
9,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
35,754,000 บาท
32,440,000 บาท
2,210,000 บาท

14,025,000
2,805,000
2,831,000
2,210,000
6,179,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,104,000 บาท

8,250,000
1,650,000
1,666,000
1,104,000
3,830,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.6.2 โครงการที 2 : โครงการอํานวยความปลอดภัยสนับสนุ นด้านคมนาคม
6,925,312,500 บาท
และระบบโลจิสติกส์
7.6.2.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผู ้ใช้ทางได้รบั ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งผ่านโครงข่ายทางหลวงชนบท
7.6.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีโครงข่ายทางหลวงชนบททัวประเทศ
7.6.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
34,206,914,500 บาท
7.6.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
34,206,914,500 บาท
- เงินงบประมาณ
7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม
2. ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง
3. ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
4. ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย
5. เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
6. ขยายความกว้างสะพาน
7. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
8. ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
9. ไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
6,925.3125
920.2440
318.6000
814.4270
1,061.5560
1,032.3670
563.9800
15.0000
1,402.6450
796.4935

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
6,925.3125
920.2440
318.6000
814.4270
1,061.5560
1,032.3670
563.9800
15.0000
1,402.6450
796.4935

7.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุง
4,470
2,809
2,519
2,486
2,329
แก้ไขบริเวณเสียงอันตรายแล้วเสร็จ
( 2,200 )
รายการ
เชิงปริมาณ : งานสนับสนุนเพืออํานวยความปลอดภัย
3
2
ในการเดินทางและขนส่งทีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : อํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไข
100
100
100
100
100
บริเวณเสียงอันตรายได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
11,093.1836 6,925.3125

5,984.1159

5,438.7585

4,765.5440

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5,984.1159
5,984.1159
-

5,438.7585
5,438.7585
-

4,765.5440
4,765.5440
-

11,093.1836
11,093.1836
-

6,925.3125
6,925.3125
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการอํานวยความปลอดภัยสนับสนุ นด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสืบสวนอุบตั เิ หตุเชิงลึก
บนทางหลวงชนบท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 208 รายการ (รวม 218 หน่วย)
(2) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย นม.1020 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - บ้านหนองแค อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย อย.4031 แยกทางหลวง
หมายเลข 3412 - บ้านแค อ.บางบาล, เสนา, ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
1 แห่ง
(6) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย รย.1007 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - บ้านท่าเรือ อ.เมือง จ.ระยอง 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย รย.4027 แยกทางหลวง
หมายเลข 3191 - นิคมสร้างตนเองสาย 15 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 2 แห่ง
(8) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย สก.5022 แยกทางหลวงชนบท
สก. 2017 - บ้านตุ่น อ.วัฒนานคร, อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บ้านสองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง อ.มวกเหล็ก, วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 362 - บ้านหาดสองแคว อ.เมือง, แก่งคอย จ.สระบุรี 2 แห่ง

6,925,312,500 บาท
6,925,312,500
6,925,312,500
6,925,312,500
15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000 บาท
10,000,000 บาท
6,910,312,500 บาท
920,244,000 บาท
723,170,000 บาท
30,000,000 บาท
12,000,000 บาท
13,500,000 บาท

15,000,000 บาท
19,000,000 บาท
13,000,000 บาท
16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
35,000,000 บาท
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(12) ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)
(2) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านกอตง อ.อ่าวลึก, เขาพนม จ.กระบี 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บ้านบะใหญ่ อ.สู งเนิน, ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 3 แห่ง
(4) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวง
หมายเลข 2378 - บ้านห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย บร.4060 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บ้านตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย ปท.3009 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - บ้านปากคลองหกวา อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 344 - บ้านเขาวงเวียน อ.แกลง จ.ระยอง 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง ถนนสาย นม.3010 แยกทางหลวง
หมายเลข 226 - บ้านพิทกั ษากร อ.จักราช, พิมาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 128 รายการ (รวม 177 หน่วย)
(2) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย กบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านในสระ อ.เมือง จ.กระบี 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - บ้านเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2 แห่ง
(4) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชบ.1063 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - บ้านชากแง ้ว อ.สัตหีบ, บางละมุง จ.ชลบุรี 2 แห่ง
(5) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นม.4035 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - อําเภอจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 - บ้านก้างปลา อ.ร่อนพิบูลย์, จุฬาภรณ์, ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นศ.3032 แยกทางหลวง
หมายเลข 408 - บ้านท่าเสม็ด อ.หัวไทร, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4136 - ภายในศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 แห่ง

13,574,000 บาท
318,600,000 บาท
175,100,000 บาท
12,500,000 บาท
28,000,000 บาท
20,000,000 บาท
12,000,000 บาท
16,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
814,427,000 บาท
626,027,000 บาท
14,600,000 บาท
13,100,000 บาท
12,000,000 บาท
19,000,000 บาท

15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(9) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย บร.4027 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รอ.2020 แยกทางหลวง
หมายเลข 23 - บ้านหัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวง
หมายเลข 3520 - บ้านลาด อ.หนองแค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(12) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สร.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 2371 - บ้านหนองบัวตาคง อ.สังขะ, ศรีณรงค์, ปรางค์กู่
จ.สุรนิ ทร์ 4 แห่ง
(13) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านปิ ยะมิตร 1 อ.ธารโต, เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(14) ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านคอกช้าง อ.ธารโต, เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
กิจกรรมปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 583 รายการ (รวม 1,517 หน่วย)
(2) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย ชน.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หันคา จ.ชัยนาท 4 แห่ง
(3) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวง
หมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อ.วัดสิงห์, เมือง, หันคา
จ.ชัยนาท 6 แห่ง
(4) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตําบล
วัดสิงห์ - บ้านนําพุ อ.วัดสิงห์, หันคา, หนองมะโมง จ.ชัยนาท 7 แห่ง
(5) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย นพ.4043 แยกทางหลวง
หมายเลข 2033 - บ้านโพนสว่าง อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม 16 แห่ง
(6) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.3012 แยกทางหลวง
หมายเลข 218 - บ้านหนองขาม อ.ชํานิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.3021 แยกทางหลวง
หมายเลข 218 - บ้านกุง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.3061 แยกทางหลวง
หมายเลข 219 - บ้านโนนจําปา อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.4035 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - บ้านขามเสม็ด อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.4058 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านบาตร อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.4060 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บ้านตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
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(12) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.4068 แยกทางหลวง
หมายเลข 2120 - บ้านสันติสุข อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(13) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.4072 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บ้านห้วยมะไฟ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(14) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย บร.5045 แยกทางหลวงชนบท
บร.5024 - บ้านนาเหล็ก อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(15) ปรับปรุงจุดเสียงจุดอันตราย ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข 416 - บ้านสะพานวา อ.ละงู, ทุง่ หว้า จ.สตูล 5 แห่ง
กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 179 รายการ (รวม 180 หน่วย)
(2) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 3209 - บ้านไผ่สามเกาะ อ.ท่าม่วง, ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(3) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย กจ.4018 แยกทางหลวง
หมายเลข 3343 - ถําละว้า อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย กจ.4056 แยกทางหลวง
หมายเลข 3085 - บ้านหนองปลาหมอ อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย กจ.5033 แยกทางหลวง
ชนบท กจ.3003 - บ้านรางกระต่าย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(6) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2223 - บ้านคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(7) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ บ้านหนองบัวลอง อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(8) เพิมประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวง
หมายเลข 201 - บ้านท่าสะอาด อ.วังสะพุง, เอราวัณ, นาด้วง จ.เลย 3 แห่ง
กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 71 รายการ (รวม 81 หน่วย)
(2) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย กจ.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3229 - บ้านหนองลากฆ้อน อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี 2 แห่ง
(3) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 4046 - บ้านหาดปากเมง อ.กันตัง, สิเกา จ.ตรัง 2 แห่ง
(4) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 4045 - สนามบินตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 2 แห่ง
(5) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บ้านบะใหญ่ อ.สู งเนิน, ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 3 แห่ง
(6) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พย.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 1251 - บ้านป่ าซาง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง
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(7) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3013 - บ้านประดูย่ นื อ.ทัพทัน, ลานสัก จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
กิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 70 รายการ (รวม 74 หน่วย)
(2) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กบ.2014 แยกทางหลวง
หมายเลข 44 - บ้านเขาแก้ว อ.ปลายพระยา, อ่าวลึก จ.กระบี 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กจ.4055 แยกทางหลวง
หมายเลข 3085 - บ้านท่ามะไฟ อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กจ.5033 แยกทางหลวงชนบท
กจ.3003 - บ้านรางกระต่าย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ขก.4020 แยกทางหลวง
หมายเลข 207 - บ้านนาเชือก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5025 เทศบาล
ตําบลกระสัง - บ้านโนนจําปา อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวง
หมายเลข 24 - บ้านดอนอะราง อ.โนนสุวรรณ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.2044 แยกทางหลวง
หมายเลข 24 - อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3001 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บ้านถนนหัก อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3036 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - ช่องโอบก อ.บ้านกรวด 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.3061 แยกทางหลวง
หมายเลข 219 - บ้านโนนจําปา อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(13) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(14) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านโคกขมิน อ.พลับพลาชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(15) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2223 - บ้านคูเมือง อ.ลําปลายมาศ, คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 2 แห่ง
(16) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4046 แยกทางหลวง
หมายเลข 2061 - บ้านบง อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(17) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4050 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - บ้านโนนแดง อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
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(18) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4056 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บ้านโคกกระชาย อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(19) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4068 แยกทางหลวง
หมายเลข 2120 - บ้านสันติสุข อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(20) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4072 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บ้านห้วยมะไฟ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(21) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5028 แยกทางหลวงชนบท
บร.4013 - บ้านโคกว่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(22) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5053 แยกทางหลวงชนบท
บร.4013 - บ้านกรวด อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(23) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - คลองแสนแสบ อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 2 แห่ง
(24) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 4071 - บ้านนําใส อ.ทุง่ ยางแดง, มายอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(25) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.2007 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านยะรัง อ.หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(26) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.2062 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านแหลมตาชี อ.ยะหริง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(27) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปน.4031 แยกทางหลวง
หมายเลข 4157 - บ้านปาตา อ.ปานาเระ, ยะหริง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(28) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พท.1011 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านควนกุฎ อ.เขาชัยสน, เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(29) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พจ.4058 แยกทางหลวง
หมายเลข 1070 - บ้านท่าบัว อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(30) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พล.4003 แยกทางหลวง
หมายเลข 1086 - บ้านกระบัง อ.เมือง, พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(31) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รย.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 - บ้านเกษตรศิริ (ตอน 1) อ.เมือง จ.ระยอง 2 แห่ง
(32) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย รย.5062 แยกทางหลวงชนบท
รย.3004 - บ้านมะงัว อ.แกลง จ.ระยอง 2 แห่ง
(33) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลบ.4040 แยกทางหลวง
หมายเลข 2256 - นําตกวังก้านเหลือง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(34) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลป.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 1039 - บ้านสบค่อม อ.เมือง จ.ลําปาง 3 แห่ง
(35) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ลย.3005 แยกทางหลวง
หมายเลข 201 - บ้านกกสะทอน อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง
(36) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวง
หมายเลข 3041 - บ้านท่าหลวง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 1 แห่ง

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,800,000 บาท
19,320,000 บาท
17,000,000 บาท
15,000,000 บาท
17,000,000 บาท
19,900,000 บาท
30,000,000 บาท
20,000,000 บาท
19,900,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
18,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(37) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4044 แยกทางหลวง
หมายเลข 3520 - บ้านหนองศรีบญ
ุ อ.หนองแค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(38) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พท.1017 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(39) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พท.1021 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านทุง่ นาชี อ.เมือง, ศรีนครินทร์, กงหรา จ.พัทลุง 1 แห่ง
(40) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวง
หมายเลข 206 - บ้านไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(41) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พบ.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 3410 - บ้านหนองหงษ์ อ.ท่ายาง, แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(42) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พบ.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3499 - บ้านหนองแก อ.ท่ายาง, บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(43) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.1059 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บ้านธาตุ อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(44) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 แห่ง
กิจกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 280 รายการ (รวม 370 หน่วย)
(2) ไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สน.2040
แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านคําน้อย อ.สว่างแดนดิน, ส่องดาว,
วังสามหมอ จ.สกลนคร 6 แห่ง

15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
27,000,000 บาท
27,000,000 บาท
25,000,000 บาท
27,000,000 บาท
30,000,000 บาท
796,493,500 บาท
785,093,500 บาท

11,400,000 บาท
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7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
962,479,200 บาท
7.7.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือสนับสนุ น
962,479,200 บาท
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
7.7.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
2. เพือเพิมขีดความสามารถการเชือมโยงประตูการค้าหลัก (Gateway) ของประเทศไปยังประตูการค้าชายแดน
และรองรับการค้าการลงทุน การเติบโตของจุดผ่านแดนสําคัญของประเทศไทย
3. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
4. เพือสร้างความเจริญในพืนที เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพืนทีชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิมขึน
7.7.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร, ตราด, สงขลา, ตาก, สระแก้ว, หนองคาย, นครพนม
และเชียงราย
7.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
7,957,478,400 บาท
7.7.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
7,957,478,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
962.4792
705.4792
257.0000
-

รวม
962.4792
705.4792
257.0000

7.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : รายการทีดําเนินการ
41
8
5
4
( 38 )
รายการ
เชิงปริมาณ : รายการทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
15
4
1
(9)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตาม
100
100
100
100
มาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
5,272.7330
962.4792
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5,272.7330
5,272.7330
-

962.4792
962.4792
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
898.4866

823.7796

-

898.4866
898.4866
-

823.7796
823.7796
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือสนับสนุ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(SEZ)
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,301 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
13.905 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
7.535 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.กิวแก้ว อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย, พะเยา
43.709 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

962,479,200 บาท
962,479,200
962,479,200
962,479,200
257,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

257,000,000 บาท
257,000,000 บาท
689,155,400 บาท
689,155,400 บาท
103,447,400 บาท
450,280,000
207,910,000
32,765,600
106,157,000
103,447,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
184,842,000 บาท

372,780,000
63,231,000
50,000,000
184,842,000
74,707,000

บาท
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
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(4) ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 14.211 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2
ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 - บ.กิวแก้ว
อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย, พะเยา
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 บ.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

160,866,000 บาท
804,330,000
160,866,000
321,732,000
321,732,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,323,800 บาท
16,323,800 บาท
2,800,000 บาท
2,500,000 บาท

13,508,400
9,457,500
1,550,900
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,600,000 บาท

33,000,000
6,600,000
13,200,000
13,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,423,800 บาท

22,119,000
4,423,800
8,847,600
8,847,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1,140,005,700 บาท
7.8.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษ
1,140,005,700 บาท
ภาคตะวันออก (EEC)
7.8.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพืนทีโครงการ
2. เพือส่งเสริมการพัฒนาพืนทีภาคตะวันออกให้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็ นเขตอุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมเพือการส่งออกของประเทศเพือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพือส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพืนทีโครงการ และรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม
ทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง
7.8.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
7.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
6,498,384,500 บาท
7.8.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
6,498,384,500 บาท
- เงินงบประมาณ
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,140.0057
1,086.0057
54.0000
-

รวม
1,140.0057
1,086.0057
54.0000

7.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
141.803
51.153
27.925
( 141.803 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
6
1
(4)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตาม
100
100
100
มาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
4,910.3629 1,140.0057
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4,910.3629
4,910.3629
-

1,140.0057
1,140.0057
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
448.0159

-

-

448.0159
448.0159
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 219 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที 107+200) - ท่าเรือ
แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 4) 2.900 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที 1) 11.000 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที 2) 9.328 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

1,140,005,700 บาท
1,140,005,700
1,140,005,700
1,140,005,700
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

54,000,000 บาท
54,000,000 บาท
1,069,185,000 บาท
1,069,185,000 บาท
40,000,000 บาท
298,700,000
161,062,100
34,206,900
63,431,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
497,971,800 บาท

1,871,239,000
998,267,200
150,000,000
225,000,000
497,971,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
352,404,200 บาท

1,841,570,000
972,165,800
225,000,000
292,000,000
352,404,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
16.460 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
11.465 กม.
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7
(กม.ที 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 1 - 4)
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ
วงเงินทังสิน
ปี 2559 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

52,159,000 บาท
540,000,000
167,580,000
57,020,000
52,159,000
263,241,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
126,650,000 บาท

447,000,000
143,000,000
12,705,000
126,650,000
164,645,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,820,700 บาท
16,820,700 บาท
6,900,000 บาท
1,500,000 บาท

51,905,000
38,098,000
9,807,000
2,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,187,900 บาท

89,150,000
63,834,500
16,535,600
4,592,000
4,187,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

890,200 บาท
23,042,200
4,702,500
3,089,000
3,703,000
890,200
10,657,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,342,600 บาท

19,662,500
3,932,500
2,915,000
3,342,600
9,472,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มเี งินนอกงบประมาณ)

กระทรวงคมนาคม
กรมท่าอากาศยาน
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
5,665,608,000 บาท
- บาท

ปี 2564
5,799,164,200 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ท่าอากาศยานมาตรฐานส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทัวถึงทุกพืนที และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
2. ดําเนินงานท่าอากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ผู ้ใช้บริการโดยสาร/ขนส่งสินค้า
และผู ้ประกอบการทางอากาศมีความปลอดภัยและสามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล
รวมทังมีบริการทีเพียงพอต่อความต้องการ เพือให้
ผูใ้ ช้บริการ/ผูป้ ระกอบการเชือมันและพึงพอใจในการใช้บริการ
เพิมขึน และท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน
มีภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
และบุคคลทีมีประสิทธิภาพ เพือให้สอดคล้องตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
- ตัวชีวัด : การให้บริการขนส่งทางอากาศของ
กรมท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน
สามารถลดระยะเวลาลงไม่นอ้ ยกว่า
(2) ผลสัมฤทธิ : ความสามารถในการรองรับสินค้า
ทางอากาศเพิมขึน
- ตัวชีวัด : ท่าอากาศยานมีขดี ความสามารถในการรองรับ
ปริมาณสินค้าทางอากาศเพิมขึนในปี 2566 อย่างน้อย
(3) ผลสัมฤทธิ : พัฒนาท่าอากาศยานให้มขี ดี ความสามารถ
ในการรองรับผู ้โดยสารเพิมขึน
- ตัวชีวัด : ท่าอากาศยานมีขดี ความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู ้โดยสารเพิมขึนอย่างน้อย
(4) ผลสัมฤทธิ : การเดินทางทางอากาศยานภายในประเทศ
เพิมขึน
- ตัวชีวัด : จํานวนผู ้เดินทางทางอากาศระหว่างเมือง
ในภูมภิ าคภายในประเทศเพิมขึนเมือเทียบกับปี 2560
อย่างน้อย

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

20

-

ร้อยละ

-

30

ร้อยละ

-

5

ร้อยละ

-

7
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปี 2562
5,943.0100
308.2566
517.8669
517.8669
5,116.8865
536.3871
4,491.7254
88.7740

ปี 2563
5,665.6080
323.7703
473.9059
473.9059
4,867.9318
721.4488
4,061.8175
84.6655

ปี 2564
5,799.1642
338.2386
352.0918
352.0918
5,108.8338
1,167.5113
3,880.3994
60.9231
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงการขนส่งทางอากาศ
อย่างทัวถึงเพียงพอด้วยมาตรฐานสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานมีขดี ความสามารถ
ในการรองรับปริมาณผูโ้ ดยสาร
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนปริมาณการขนส่ง
ทางอากาศยานไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู ้โดยสารภายในประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ผูร้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
5,665.6080
5,799.1642
7,700.6316
2,058.2799
1,134.5878
5,665.6080
5,799.1642
7,700.6316
2,058.2799
1,134.5878
-

ล้านคน

37

40

48

54

54

ตัน

-

600,000

600,000

600,000

600,000

ล้านคน

-

16.8

16.8

16.8

16.8

4,867.9318
-

5,108.8338
-

7,114.4479
-

1,502.1000
-

561.6000
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

797.6762
-

690.3304
-

586.1837
-

556.1799
-

572.9878
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตังงบประมาณในปี 2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพืนที
รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองทีมีศกั ยภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
334.8421
186.8110
334.8421
3.3965
183.4145
-

183.4145
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
5,247.2664
150.0198
150.0198
1,167.5113
889.2173

-

งบรายจ่ายอืน
30.2447
18.6575

รวม
5,799.1642
338.2386
352.0918

18.6575
-

352.0918
1,167.5113
889.2173

โครงการที 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
สนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชือมโยงการค้าโลก

-

-

126.5012

-

-

126.5012

โครงการที 3 : โครงการการพัฒนาการท่องเทียว
และการค้าเมืองชายแดน
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
ท่าอากาศยานเพือเชือมโยงเครือข่าย
คมนาคมขนส่ง

-

-

151.7928

-

-

151.7928

-

-

3,868.8122

-

-

-

2,711.8638

-

โครงการที 2 : โครงการเพิมขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพท่าอากาศยาน
5. แผงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

-

-

1,156.9484

-

-

-

60.9231

-

-

60.9231

-

-

60.9231

-

-

60.9231

11.5872
-

11.5872

3,880.3994
2,711.8638

1,168.5356
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

338,238,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
323.7703

ปี 2564
338.2386

323.7703
320.5477
3.2226
-

338.2386
334.8421
3.3965
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
352.2274
368.2236
385.0315
352.2274
348.8309
3.3965
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

368.2236
364.8271
3.3965
-

385.0315
381.6350
3.3965
-
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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

338,238,600 บาท
334,842,100
269,251,800
159,665,200
109,586,600
65,590,300
3,396,500
3,396,500
378,000
2,916,000
102,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
วัตถุประสงค์ :
เพือยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นทียอมรับในระดับสากล
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

352,091,800 บาท
352,091,800 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
183.4145
183.4145
-

รวมทังสิน
1. การดําเนินงานท่าอากาศยาน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่าอากาศยาน
และมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
150.0198
18.6575
4.2105
150.0198
14.4470

รวม
352.0918
187.6250
164.4668

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
28
29
29
29
29
เป็ นไปตามมาตรฐานดําเนินงานทีกําหนด
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
100
100
100
100
100
เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานทีกําหนด
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู ้รับบริการได้รบั ความพึงพอใจ
80
80
80
80
80
ต่อการให้บริการไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ล้านบาท
473.9059
352.0918
233.9563
187.9563
187.9563
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
473.9059
352.0918
233.9563
187.9563
187.9563
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

187.9563
280.3356
5.6140
-

183.4145
150.0198
18.6575
-

187.9563
46.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

187.9563
-

187.9563
-

555

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(13) ค่าซ่อมแซมระบบดาวเทียมสือสาร
(14) ค่าบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ ลิฟท์ สายพานลําเลียงสัมภาระ
(15) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(16) ค่าประกันอากาศยาน
(17) วัสดุสาํ นักงาน
(18) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเครืองบิน
(19) วัสดุก่อสร้าง
(20) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(21) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(24) วัสดุการเกษตร
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(26) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

352,091,800 บาท
183,414,500
71,064,900
68,952,900
1,296,000
5,000,000
35,100
748,800
6,623,600
2,730,000
1,019,300
3,982,500
9,000,000
6,381,700
620,100
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
2,112,000
10,384,000
2,970,000
1,078,000
2,112,000
2,112,000
2,112,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

112,349,600
106,749,600
4,060,000
1,540,000
150,019,800
150,019,800
80,215,800
26,415,800

(1) โครงการจ้างพัฒนาระบบ Smart Internet ระบบเว็บไซต์ทา่
(Web Portal Internet Website) ระบบ Single Sign On
และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26,415,800 บาท
29,400,000 บาท
29,400,000 บาท
24,400,000 บาท
24,400,000 บาท
69,804,000 บาท
48,304,000 บาท

17,202,000 บาท
21,502,500 บาท
4,300,500 บาท
17,202,000 บาท

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

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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(4) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ ) ระยะ 2
ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) งานปรับปรุงอาคารสํานักงาน กรมท่าอากาศยาน แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาศึกษาความเป็ นไปได้ และประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว

5,500,000 บาท
27,500,000 บาท
5,500,000 บาท
22,000,000 บาท
21,500,000 บาท
8,500,000 บาท
13,000,000 บาท
18,657,500 บาท
14,447,000 บาท

14,447,000 บาท
4,210,500 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
1,167,511,300 บาท
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่
889,217,300 บาท
และพัฒนาพืนทีรอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองทีมีศกั ยภาพ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ทเชืี อมโยงกับพืนทีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพืนทีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบทีสมบูรณ์
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
3,431,929,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
3,431,929,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาปัจจัยพืนฐานโครงสร้าง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
889.2173
889.2173
-

รวม
889.2173
889.2173

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
1
4
2
1
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานทีก่อสร้าง ปรับปรุง
100
100
100
100
และขยายเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
ล้านบาท
1,822.9724
889.2173
510.7393
209.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,822.9724
889.2173
510.7393
209.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,822.9724
-

889.2173
-

510.7393
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

209.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่
และพัฒนาพืนทีรอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองทีมีศกั ยภาพ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

889,217,300 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารทีพักผู ้โดยสาร
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างควบคุมงานขยายลานจอดเครืองบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น
ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) งานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

889,217,300
889,217,300
889,217,300
18,385,800

บาท
บาท
บาท
บาท

1,097,800 บาท

1,097,800 บาท
5,489,000 บาท
1,097,800 บาท
4,391,200 บาท

12,788,000 บาท
39,150,000
5,872,500
12,091,400
3,048,600
12,788,000
5,349,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,500,000 บาท

22,500,000
4,500,000
9,000,000
9,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท
22,000,000 บาท

110,000,000 บาท
22,000,000 บาท
88,000,000 บาท
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1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) งานขยายลานจอดเครืองบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบ้านเป็ ด
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

848,831,500 บาท
24,000,000 บาท
724,831,500 บาท
2,004,900,000
337,500,000
320,295,700
418,274,200
724,831,500
203,998,600

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

500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชือมโยงการค้าโลก
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพืนฐานรองรับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและเชือมโยงการค้าโลก
7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
551,750,000 บาท
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
551,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

126,501,200 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาท่าอากาศยานภาคใต้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
126.5012
126.5012
-

รวม
126.5012
126.5012

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
3
2
1
(-)
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานทีก่อสร้าง ปรับปรุง
100
100
100
และขยายเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
ล้านบาท
132.7500
126.5012
292.4988
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
132.7500
126.5012
292.4988
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

132.7500
-

126.5012
-

292.4988
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุ นการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชือมโยงการค้าโลก

126,501,200 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าจ้างควบคุมงานขยายลานจอดเครืองบิน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
และติดตังสะพานเทียบเครืองบินพร้อมระบบนําจอด
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) งานขยายลานจอดเครืองบิน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
และติดตังสะพานเทียบเครืองบินพร้อมระบบนําจอด
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

126,501,200
126,501,200
126,501,200
1,834,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,834,000 บาท
13,750,000
2,750,000
1,834,000
9,166,000

บาท
บาท
บาท
บาท
124,667,200 บาท
8,000,000 บาท

116,667,200 บาท
500,000,000
100,000,000
116,667,200
283,332,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.3 โครงการที 3 : โครงการการพัฒนาการท่องเทียวและการค้าเมืองชายแดน
151,792,800 บาท
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับและเชือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน และการท่องเทียวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพืนฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดนให้เป็ นศูนย์กลางการค้า การท่องเทียวของภาค
7.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนราธิวาส
7.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
844,880,000 บาท
7.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
844,880,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาท่าอากาศยานภาคใต้ชายแดน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
151.7928
151.7928
-

รวม
151.7928
151.7928

7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
1
1
1
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานทีก่อสร้าง ปรับปรุง
100
100
100
และขยายเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
ล้านบาท
167.3760
151.7928
525.7112
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
167.3760
151.7928
525.7112
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

167.3760
-

151.7928
-

525.7112
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเทียวและการค้าเมืองชายแดน

151,792,800 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
และสิงก่อสร้างประกอบอืน ๆ พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวก
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ และสิงก่อสร้างประกอบอืนๆ
พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

151,792,800
151,792,800
151,792,800
2,459,200

บาท
บาท
บาท
บาท

2,459,200 บาท
36,880,000
7,376,000
2,459,200
27,044,800

บาท
บาท
บาท
บาท
149,333,600 บาท
8,000,000 บาท

141,333,600 บาท
800,000,000
160,000,000
141,333,600
498,666,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเพือเชือมโยงเครือข่าย
คมนาคมขนส่ง
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการจัดให้มโี ครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกสําหรับการบริการขนส่งทางอากาศ
ให้แก่ผูโ้ ดยสารและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

3,880,399,400 บาท
2,711,863,800 บาท

7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดกระบี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดลําปาง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดบุรรี มั ย์
จังหวัดแพร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยะลา
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
14,979,377,500 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
14,979,377,500 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี
2. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
3. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง
4. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานลําปาง
5. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานหัวหิน
6. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
7. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่
8. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี
9. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง
10. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุบลราชธานี
11. ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
2,711.8638
1,147.7782
114.3480
585.1762
67.1878
67.1878
337.8648
50.0000
276.6548
27.7250
26.2000
11.7412

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
2,711.8638
1,147.7782
114.3480
585.1762
67.1878
67.1878
337.8648
50.0000
276.6548
27.7250
26.2000
11.7412
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7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานทีก่อสร้าง
9
11
9
4
1
ปรับปรุงและขยาย
(-)
ล้านบาท
4,674.9142 2,711.8638 5,737.8995 1,293.1000
561.6000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,674.9142 2,711.8638 5,737.8995 1,293.1000
561.6000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4,674.9142
-

2,711.8638
-

5,737.8995
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

1,293.1000
-

561.6000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเพือเชือมโยงเครือข่าย
คมนาคมขนส่ง

2,711,863,800 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงขยายอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

2,711,863,800
2,711,863,800
2,711,863,800
39,466,200

27,725,000 บาท

(2) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมิน
ผลกระทบสิงแวดล้อม ขยายทางวิง ทางขับ ลานจอดเครืองบิน
พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน และส่วนประกอบอืน ๆ ท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงขยายอาคารทีพักผู ้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังที 3 และปรับปรุง
อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร หลังที 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

11,741,200 บาท
108,873,500 บาท
3,254,800 บาท

3,254,800 บาท
9,880,000
1,976,000
3,254,800
4,649,200

บาท
บาท
บาท
บาท

17,413,900 บาท
56,990,000
11,790,000
10,372,800
11,081,000
17,413,900
6,332,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) จ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างลานจอดเครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ า
สนามบิน ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี
จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง ก่อสร้างทางขับ
และลานจอดเครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,067,200 บาท
32,509,000
6,660,000
13,128,100
5,653,700
7,067,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,475,000 บาท

37,125,000
7,425,000
2,475,000
27,225,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,589,000 บาท
81,963,400
18,000,000
6,588,900
24,589,000
32,785,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
14,452,000 บาท

54,187,400
12,000,000
4,254,000
14,452,000
23,481,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,074,000 บาท
21,477,000
4,400,000
8,800,000
7,074,000
1,203,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) ค่าจ้างคุมงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิงพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
และองค์ประกอบอืน ๆ ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ และสิงก่อสร้าง
ประกอบอืน ๆ พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวกท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิง ขยายทางขับ
และลานจอดเครืองบิน ขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า
พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง
ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) งานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานแพร่
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

14,400,000 บาท
72,000,000
14,400,000
14,400,000
21,600,000
21,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,397,600 บาท
35,960,000
7,192,000
2,397,600
26,370,400

บาท
บาท
บาท
บาท

8,550,000 บาท
42,750,000
8,550,000
17,100,000
17,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,200,000 บาท
36,000,000
7,200,000
14,400,000
14,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท
50,000,000 บาท
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(2) งานปรับปรุงขยายอาคารทีพักผู ้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) งานก่อสร้างลานจอดเครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี
จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร หลังที 3 และปรับปรุงอาคารทีพัก
ผู ้โดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) งานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

80,000,000 บาท
200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,433,524,100 บาท

220,581,000 บาท
863,000,000
182,250,000
363,424,900
96,744,100
220,581,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

661,741,100 บาท
2,923,400,000
506,250,000
506,691,100
133,896,700
661,741,100
1,114,821,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
238,500,000 บาท

1,350,000,000
270,000,000
238,500,000
841,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

89,759,000 บาท
1,458,777,000
360,000,000
205,494,000
89,759,000
803,524,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง ก่อสร้างทางขับและลานจอด
เครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิงพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
และองค์ประกอบอืน ๆ ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(8) งานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิงและเสริมผิวทางวิงพร้อมระบบไฟฟ้ า
สนามบิน ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) งานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิงและเสริมผิวทางวิงพร้อมระบบไฟฟ้ า
สนามบิน ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

107,000,600 บาท
1,070,000,000
240,000,000
193,349,400
107,000,600
529,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

82,249,600 บาท
678,400,000
160,000,000
254,000,000
82,249,600
182,150,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

360,000,000 บาท
1,800,000,000
360,000,000
360,000,000
540,000,000
540,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

67,187,800 บาท
250,000,000
50,000,000
67,187,800
132,812,200

บาท
บาท
บาท
บาท

67,187,800 บาท
250,000,000
50,000,000
67,187,800
132,812,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) งานก่อสร้างอาคารทีพักผู ้โดยสารหลังใหม่และสิงก่อสร้างประกอบอืน ๆ
พร้อมครุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(11) งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิง ขยายทางขับและลานจอดเครืองบิน
ขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(12) งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง ก่อสร้างทางขับขนาน
พร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(13) งานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผูโ้ ดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) งานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผูโ้ ดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

136,917,200 บาท
775,000,000
155,000,000
136,917,200
483,082,800

บาท
บาท
บาท
บาท

190,000,000 บาท
950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท

26,200,000 บาท
131,000,000 บาท
26,200,000 บาท
104,800,000 บาท

26,200,000 บาท
131,000,000 บาท
26,200,000 บาท
104,800,000 บาท
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7.4.2 โครงการที 2 : โครงการเพิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่าอากาศยาน
1,168,535,600 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการจัดให้มโี ครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล สําหรับการบริการขนส่ง
ทางอากาศให้แก่ผูโ้ ดยสารและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
7.4.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรรี มั ย์
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดตาก จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดสกลนคร
จังหวัดเลย จังหวัดยะลา จังหวัดแพร่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลําปาง จังหวัดน่าน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพะเยา และจังหวัดกาฬสินธุ ์
7.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
5,801,713,400 บาท
7.4.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,801,713,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ท่าอากาศยาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,156.9484
11.5872
1,156.9484
11.5872

รวม
1,168.5356
1,168.5356

7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานทีได้เพิม
25
21
2
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานมีมาตรฐานตามทีกําหนด
100
100
100
(-)
ล้านบาท
4,585.5787 1,168.5356
47.5991
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,585.5787 1,168.5356
47.5991
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4,585.5787
-

1,156.9484
11.5872
-

47.5991
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

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

1,168,535,600 บาท
1,156,948,400
1,156,948,400
316,117,500
316,117,500

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(2) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(3) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(4) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(5) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(6) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(7) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(8) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ

2,300,000 บาท
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(9) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(10) อุปกรณ์ให้สัญญาณไฟเตือนการปิ ดทางวิงชัวคราวตามมาตรฐาน
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker)
ท่าอากาศยานแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(11) จัดหาและติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนือง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครือง

30,000,000 บาท

(12) จัดหาและติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS
ขนาดช่องอุโมงค์ 60 x 40 cm พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนือง (Inline)
และอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 เครือง

30,000,000 บาท

(13) จัดหาและติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครือง

82,000,000 บาท

(14) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม ท่าอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครือง

5,883,900 บาท

(15) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม ท่าอากาศยานนราธิวาส
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครือง

5,883,900 บาท

(16) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานหัวหิน
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 เครือง

4,889,900 บาท

(17) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครือง

4,889,900 บาท

(18) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครือง
(19) จัดหาพร้อมติดตัง สะพานเทียบเครืองบิน ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ

4,889,900 บาท
17,000,000 บาท
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(20) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(21) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(22) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(23) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(24) รถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(2) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิงทางขับตามวาระ ท่าอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(3) งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิงทางขับตามวาระ ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(4) งานปรับระดับเครืองหน่วงอากาศยาน Bak 14 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(5) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแรงสู ง-แรงตํา หม้อแปลงไฟฟ้ า Unitsub
อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

16,080,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
16,080,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
16,080,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
16,080,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
43,360,000 บาท
54,200,000 บาท
10,840,000 บาท
43,360,000 บาท
840,830,900 บาท
561,000,900 บาท
40,500,000 บาท
92,000,000 บาท
172,500,000 บาท
25,000,000 บาท

14,500,000 บาท
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(6) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแรงสู ง-แรงตํา หม้อแปลงไฟฟ้ า Unitsub
อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(7) งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้ าลงใต้ดนิ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้ าลงใต้ดนิ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) งานก่อสร้างทางเดินเชือมภายใน และปรับปรุงอาคารทีพักผู ้โดยสาร
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(2) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(3) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(4) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(5) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 แห่ง
(6) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
(7) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง

17,700,000 บาท
82,619,000 บาท
128,000,000
25,600,000
82,619,000
19,781,000

บาท
บาท
บาท
บาท
116,181,900 บาท

180,000,000
36,000,000
116,181,900
27,818,100

บาท
บาท
บาท
บาท
279,830,000 บาท

65,000,000 บาท
25,000,000 บาท

30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท

(8) งานก่อสร้างรัวปิ ดเขตการบินและปรับปรุงรัวรอบบริเวณ
ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(9) งานก่อสร้างรัวรอบบริเวณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารและฝึ กอบรม
ด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ตําบลท้ายบ้านใหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

15,000,000 บาท
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(10) ติดตังระบบไฟส่องสว่างแนวรัวพืนทีเขตการบิน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

24,830,000 บาท
11,587,200 บาท
11,587,200 บาท
11,587,200 บาท
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7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
7.5.1 โครงการที 1 : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมโยงโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
7.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก
7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
1,113,323,100 บาท
7.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,113,323,100 บาท
- เงินงบประมาณ

60,923,100 บาท
60,923,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายท่าอากาศยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
60.9231
60.9231
-

รวม
60.9231
60.9231

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : รายการทีก่อสร้างและปรับปรุง
3
1
(2)
ล้านบาท
1,052.4000
60.9231
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,052.4000
60.9231
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,052.4000
-

60.9231
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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โครงการ : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

60,923,100 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิง ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

60,923,100
60,923,100
60,923,100
60,923,100

บาท
บาท
บาท
บาท

60,923,100 บาท
368,723,100
223,134,500
84,665,500
60,923,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
กรมท่าอากาศยาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

สถานะการเงิน

ปี 2562

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
163.8218
24.2053
43.6655

1,001.4323

ปี 2563
916.4906

398.4184
398.4184
-

601.7570
601.7570
-

795.3835
795.3835
-

954.4602
954.4602
-

1,145.3522
1,145.3522
-

1,374.4227
1,374.4227
-

1,399.8507
1,399.8507

1,518.2476
1,518.2476

959.2053
959.2053

978.6655
978.6655

1,189.0177
1,189.0177

1,463.4404
1,463.4404

6. แผนการใช้จา่ ยอืน

483.3601

1,354.4258

935.0000

935.0000

1,100.0000

1,100.0000

6.1 ภารกิจพืนฐาน

483.3601

1,354.4258

935.0000

935.0000

1,100.0000

1,100.0000

6.1.1 รายจ่ายประจํา

357.0428

979.8774

935.0000

935.0000

1,100.0000

1,100.0000

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

126.3173
-

374.5484
-

1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนําไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)

ปี 2567
89.0177

-

-

-

-

6.2.1 รายจ่ายประจํา

-

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

-

-

-

-

-

-

7. คงเหลือ (5.-6.)

916.4906

163.8218

24.2053

43.6655

89.0177

363.4404

กระทรวงคมนาคม
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
327,649,200 บาท
- บาท

ปี 2564
335,020,600 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรนําในการกําหนดทิศทาง และขับเคลือนการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขับเคลือน
ให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ
2. ศึกษา วิจยั และพัฒนางานคมนาคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมความปลอดภัย และคุณภาพสิงแวดล้อมในระบบคมนาคม
4. พัฒนา และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ และองค์ความรูด้ า้ นคมนาคม
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานทีเกียวข้องด้านคมนาคมขนส่งและจราจร
มีแผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งและจราจร ทีสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
- ตัวชีวัด : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

ร้อยละ

ปี 2563

ปี 2564

100

100
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การมลพิษและสิงแวดล้อม
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปี 2562
341.0531
86.6915
68.2478
52.3603
15.8875
186.1138
176.8388
9.2750

ปี 2563
327.6492
91.0364
45.6952
45.6952
190.9176
177.1926
13.7250

ปี 2564
335.0206
96.8076
65.1011
65.1011
173.1119
173.1119
-
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. หน่ วยงานทีเกียวข้องมีนโยบายและแผน
ด้านการขนส่งและจราจรนํ าไปปฏิบตั ิ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผน
ทีสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การบริหารการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. หน่ วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไปพัฒนา
เพือให้มีระบบขนส่งสาธารณะในพืนที EEC
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : มีแผนพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะ ทีหน่วยงานสามารถนําไป
ปฏิบตั ไิ ด้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
327.6492
335.0206
254.8042
117.7007
117.2854
327.6492
335.0206
254.8042
117.7007
117.2854
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

222.8878
-

238.2130
-

152.1881
-

8.9277
-

1.9860
-

ล้านบาท
ล้านบาท

91.0364
-

96.8076
-

102.6161
-

108.7730
-

115.2994
-

เรือง

ล้านบาท
ล้านบาท

1

-

-

-

-

13.7250
-

-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตังงบประมาณในปี 2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงทัวถึง
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
96.1566
34.0533
96.1566
0.6510
33.4023
-

33.4023

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
183.9353
30.1320
-

งบรายจ่ายอืน
20.8754
1.5668

รวม
335.0206
96.8076
65.1011

30.1320

-

1.5668

65.1011

-

-

153.8033

-

19.3086

173.1119

-

-

153.8033

-

19.3086

173.1119
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

96,807,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
91.0364

91.0364
90.3061
0.7303
-

ปี 2564
96.8076
96.8076
96.1566
0.6510
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี
102.6161
108.7730
102.6161
108.7730
101.9260
108.0415
0.6901
0.7315
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2567
115.2994
115.2994
114.5240
0.7754
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

96,807,600 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) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจําทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

96,156,600
83,685,000
75,652,400
8,032,600
12,471,600
651,000
651,000
72,000
100,200
454,500
24,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
7.2.1 ผลผลิตที 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจรทางถนน ราง นํา อากาศ และระบบข้อสนเทศ
เพือให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

65,101,100 บาท
65,101,100 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดทําข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2. ประสานงานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
3. จัดทําและเผยแพร่ข ้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ด้ า้ นการขนส่ง
และจราจร
4. ดําเนินงานพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

งบดําเนิ นงาน
33.4023
25.8190
2.8848
3.7744
0.9241

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
30.1320
1.5668
29.8470
1.5668
0.2850
-

รวม
65.1011
57.2328
2.8848

-

-

4.0594

-

-

0.9241

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่ง
9
9
7
7
7
(7)
และจราจร เพือขับเคลือนนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจรเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องนําไปปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ
100
100
100
100
100
แผนการขนส่งและจราจร
( 36.20 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
45.6952
65.1011
11.3903
4.1532
1.9860
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
45.6952
65.1011
11.3903
4.1532
1.9860
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
34.8230
33.4023
5.1234
4.1532
1.9860
- งบลงทุน
ล้านบาท
10.8722
30.1320
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
1.5668
6.2669
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) ค่าตอบแทนอืน ๆ
(6) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธีการ
(12) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2560 - 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

65,101,100 บาท
33,402,300
28,160,700
22,896,100
1,210,000
40,000
2,671,900
991,200
75,000
1,275,000
400,000
408,000
7,315,400
2,055,700
494,600
193,300
2,314,200
1,800,000
323,200
18,000
64,400
17,000
1,229,200
970,200
4,850,700
1,940,400
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

4,851,000
970,200
970,200
970,200
970,200
970,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,197,000 บาท
5,985,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท

4,851,000
970,200
970,200
970,200
970,200
970,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
266,000 บาท

3,990,000
266,000
798,000
798,000
2,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
891,000 บาท

5,940,000
891,000
1,188,000
1,188,000
2,673,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,241,600
4,127,200
373,500
491,200
190,000
59,700
30,132,000
30,132,000
535,000
250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

250,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าทีดินและสิงก่อสร้างทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทด้านการจัดการสิงแวดล้อมในระบบคมนาคม
เพือการพัฒนาทียังยืน กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู ใ้ นการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน
ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

285,000 บาท
285,000 บาท
29,597,000 บาท
877,000 บาท
877,000 บาท
28,720,000 บาท
28,720,000 บาท
35,900,000 บาท
7,180,000 บาท
28,720,000 บาท
1,566,800 บาท
1,566,800 บาท
7,833,700 บาท
1,566,800 บาท
6,266,900 บาท
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7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงทัวถึงทังภายในประเทศและต่างประเทศ
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และสิงอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม
2. ศึกษาความเหมาะสมโครงสร้างพืนฐาน และสิงอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม
3. จัดทํามาตรฐานเพือยกระดับคุณภาพให้บริการภาคขนส่ง
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดระนอง
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,176,250,400 บาท
- เงินงบประมาณ
1,176,250,400 บาท

173,111,900 บาท
173,111,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชือมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้ าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) เพือการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และ
การเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที 1
3. ศึกษาสํารวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Bangkok Travel Demand Survey)
4. ศึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2564 - 2580
5. ศึกษาการจัดทําแผนโลจิสติกส์เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) กับประตูการค้าในพืนทีภาคใต้
6. ศึกษาจัดทําแผนการกํากับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม
7. ศึกษาการพัฒนามาตรฐานแบ่งลําดับชันถนนของโครงข่าย
(Road Hierarchy) เพือความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนอย่างยังยืน
8. ศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางนําในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชือมต่อการเดินทางรูปแบบอืน
9. ศึกษาการแปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั แิ บบบูรณาการด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ในระดับภูมภิ าคและประเทศ

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
153.8033
19.3086
8.8564
-

10.1550

-

-

-

-

8.4144

รวม
173.1119
8.8564

10.1550

8.4144

-

34.0992

-

-

34.0992

-

17.9939

-

-

17.9939

-

15.2000

-

-

28.2880

-

-

-

-

6.9084
-

1.4660

6.9084
15.2000

28.2880
1.4660
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หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
10. ศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลียนถ่ายและ
กระจายสินค้าของประเทศเชือมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ
และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพืนที
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพืนทีต่อเนือง
11. ศึกษาจัดทําโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือการบริหาร
จัดการจราจร
12. ศึกษาการจัดทํา Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
ในพืนทีกลุม่ จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชือมโยงกับพืนที
ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพือสนับสนุนการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว
13. ศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
16.0772
-

รวม
16.0772

-

4.0354

-

-

4.0354

-

19.0982

-

-

19.0982

-

-

-

2.5198

2.5198

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่ง
8
13
9
2
และจราจร
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบาย
100
100
100
100
และแผนการขนส่งและจราจรทีเสนอ
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
857.5662
173.1119
140.7978
4.7745
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
857.5662
173.1119
140.7978
4.7745
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
787.0018
153.8033
73.1849
4.7745
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
70.5644
19.3086
67.6129
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถเชือมโยงทัวถึงทังภายในประเทศและต่างประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนามาตรฐานแบ่งลําดับชันถนนของโครงข่าย
(Road Hierarchy) เพือความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางถนน
อย่างยังยืน กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชือมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพือการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้ าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2564 - 2580 กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) ค่าจ้างศึกษาการจัดทําแผนโลจิสติกส์เพือเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าเชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพืนทีภาคใต้ จังหวัดระนอง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(5) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางนําในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชือมต่อการเดินทางรูปแบบอืน กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

173,111,900 บาท
153,803,300
153,803,300
153,803,300
153,803,300

บาท
บาท
บาท
บาท

15,200,000 บาท
19,000,000 บาท
3,800,000 บาท
15,200,000 บาท

8,856,400 บาท
22,141,000
4,428,200
8,856,400
8,856,400

บาท
บาท
บาท
บาท
34,099,200 บาท

42,624,000 บาท
8,524,800 บาท
34,099,200 บาท

17,993,900 บาท
22,492,400 บาท
4,498,500 บาท
17,993,900 บาท
28,288,000 บาท
35,360,100 บาท
7,072,100 บาท
28,288,000 บาท
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(6) ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลียนถ่ายและ
กระจายสินค้าของประเทศเชือมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และ
พัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพืนทีกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และพืนทีต่อเนือง กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างศึกษาจัดทําโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือการบริหาร
จัดการจราจร กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างศึกษาการจัดทํา Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
ในพืนทีกลุม่ จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชือมโยงกับพืนทีระเบียงเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบ GMS เพือสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว
กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) เพือการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทาง
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที 1 กรุงเทพมหานคร
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนการกํากับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2) ค่าจ้างศึกษาสํารวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Bangkok Travel Demand Survey)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

16,077,200 บาท
40,193,000 บาท
16,077,200 บาท
24,115,800 บาท
4,035,400 บาท
10,088,500 บาท
4,035,400 บาท
6,053,100 บาท

19,098,200 บาท
47,745,300
19,098,200
23,872,600
4,774,500

บาท
บาท
บาท
บาท

10,155,000 บาท
25,552,600
5,110,600
10,155,000
10,287,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,308,600 บาท
6,908,400 บาท

34,542,000
6,908,400
6,908,400
20,725,200

บาท
บาท
บาท
บาท
8,414,400 บาท

39,359,800 บาท
8,414,400 บาท
30,945,400 บาท
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3) ค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
4) ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบตั แิ บบบูรณาการด้านคมนาคมและ
โลจิสติกส์ในระดับภูมภิ าคและประเทศ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,519,800 บาท
12,598,600 บาท
2,519,800 บาท
10,078,800 บาท
1,466,000 บาท
7,329,500 บาท
1,466,000 บาท
5,863,500 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
( ไม่มเี งินนอกงบประมาณ )

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
6,786,258,300 บาท
30,000,000 บาท

ปี 2564
8,604,755,200 บาท
27,211,200 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นผู น้ าํ และผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือขับเคลือนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
2. พันธกิจ
1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
ด้านสถิติ ด้านอุตนุ ิยมวิทยา และสร้างความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมันคงปลอดภัย
2. พัฒนา บริหารจัดการ และกํากับดู แล โครงสร้างพืนฐานการสือสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม
เพือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ต่อยอดการวิจยั และพัฒนา รวมทังการพัฒนา
กําลังคนด้านดิจทิ ลั เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน
4. ส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐผ่านการเชือมโยงสารสนเทศ
จากหลายหน่ วยงานด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
5. บริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศเพือสนับสนุ นการตัดสินใจ รวมทังส่งเสริม และพัฒนา
การอุตนุ ิยมวิทยา ให้มปี ระสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู ใ้ ช้บริการ
6. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการพัฒนา
ด้านดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตนุ ิยมวิทยา และสร้างความเชือมัน
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมันคงปลอดภัย
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการทีเท่าเทียม
โดยผ่านโครงข่ายทีทัวถึงและมีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วน
มีความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากขึน
- ตัวชีวัด : ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจําทีความเร็วสูง
ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว
(Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน
- ตัวชีวัด : ร้อยละความเชือมันในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
(2) ผลสัมฤทธิ : มูลค่าทางเศรษฐกิจทีเพิมขึนและประชาชน
มีคุณภาพชีวติ ทีดีขนจากการใช้
ึ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
- ตัวชีวัด : มูลค่าพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิมขึนอย่างต่อเนือง
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : ร้อยละของประชากรทีมีการใช้อนิ เตอร์เน็ต
(3) ผลสัมฤทธิ : ภาครัฐมีการปรับตัว โดยนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้
ในการปรับรูปแบบการทํางาน ส่งผลต่อการให้บริการทีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึน
- ตัวชีวัด : จํานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service)
ทีกระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ทีเพิมขึนหรือต่อยอดจากเดิม
(4) ผลสัมฤทธิ : กําลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลือนเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชีวัด : จํานวนกําลังคนด้านดิจทิ ลั ทีเพิมขึนต่อปี

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

3

2.5

ร้อยละ

2

77

ร้อยละ

10

10

ร้อยละ

70

70

บริการ

3

7

คน

1,000

100,000
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4. ความเชือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท
แผนแม่บท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับที 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
อุตสาหกรรมและบริการ
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ยุทธศาสตร์
- แผนงานบูรณาการพัฒนา
85.1850
ด้านการสร้างความสามารถ แห่งอนาคต
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ด้านการสร้างความสามารถ อุตสาหกรรมและบริการ
ในการแข่งขัน
และแข่งขันได้อย่างยังยืน ในการแข่งขัน
แห่งอนาคต
พืนทีและเมืองน่ าอยู่อจั ฉริยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพืนทีเศรษฐกิจ

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค

144.7233

โครงสร้างพืนฐานระบบ
โลจิสติกส์และดิจทิ ลั

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

43.8828

- แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์การสร้าง
ยุทธศาสตร์
- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ขนาดกลางและขนาดย่อม ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ด้านการสร้างความสามารถ ผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจ
ยุคใหม่
และแข่งขันได้อย่างยังยืน ในการแข่งขัน
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

2,307.2620

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

อืน ๆ

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ น
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

พลังทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
การเติบโตอย่างยังยืน
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพืนฐานและระบบ ด้านการสร้างความสามารถ
โลจิสติกส์
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพืนทีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
- แผนงานบูรณาการ
ด้านการสร้างความสามารถ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ยุทธศาสตร์
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ด้านการสร้างความสามารถ
และแข่งขันได้อย่างยังยืน ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุ ษย์

ยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

- แผนงานพืนฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพือรองรับ
สังคมสู งวัย

ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานยุทธศาสตร์จดั การ
มิตรกับสิงแวดล้อมเพือการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ น ผลกระทบจากการเปลียนแปลง
พัฒนาอย่างยังยืน
มิตรต่อสิงแวดล้อม
สภาวะภูมอิ ากาศ

การบริหารจัดการนําทังระบบ ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
มิตรกับสิงแวดล้อมเพือการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ น ทรัพยากรนํา
พัฒนาอย่างยังยืน
มิตรต่อสิงแวดล้อม

50.0533

129.5211

551.4361

735.7861

35.1429

843.7381

203.7855
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หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อืน ๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงาน
ฉบับที 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ
มิตรกับสิงแวดล้อมเพือการ เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ น
พัฒนาอย่างยังยืน
มิตรต่อสิงแวดล้อม

งบประมาณ
433.4201

- แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ น
มิตรต่อสิงแวดล้อม

400.6731

การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

1,256.3867

กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

89.3442

อืน ๆ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

658.0763

- แผนงานพืนฐาน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

636.3386

รวมทังสิน

8,604.7552
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการทีเท่าเทียมโดยผ่านโครงข่าย
ทีทัวถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถทางการแข่งขัน
ด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับ World Competitiveness ของ IMD
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจํา
ทีความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว
(Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : เพิมปริมาณการใช้วงจรเชือมต่อ
ไปยังกัมพูชา เมียนมา และลาว 2 เท่า ภายใน 3 ปี เพิมขึน
จากปี ทผ่ี านมา

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

6,816.2583
6,786.2583
30.0000
30.0000

8,631.9664
8,604.7552
27.2112
27.2112

9,028.8752
9,024.2042
4.6710
4.6710

4,913.7065
4,909.0355
4.6710
4.6710

3,618.6949
3,614.0239
4.6710
4.6710

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. สนับสนุ นการเพิมขึนของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการนํ าเทคโนโลยีดิจทิ ลั มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนเมืองหรือพืนทีทีได้รบั การประกาศ
เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท

เมือง/
พืนที

15

20

40

-

-

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิมขึน
อย่างต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิมขึน
จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
เพิมขึนจากปี ทผ่ี านมา

ร้อยละ

10

10

10

10

10

ร้อยละ

5

5

5

5

5

ตัวชีวัด

อันดับ

37

36

35

34

33

ร้อยละ

100

-

-

-

-

ร้อยละ

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

ร้อยละ

40

30

20

-

-

116.0302
-

493.5820
-

570.5297
-

16.1297
-

16.1297
-
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เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชีวัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจทิ ลั (Digital Competitiveness ของ IMD)
ดีขนจากปี
ึ
ทผ่ี านมา

อันดับ

39

38

37

36

35

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการก่อสร้าง
Digital Park Thailand แล้วเสร็จภายในปี 2570
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการจัดตัง
Thailand Digital Valley (สถาบัน IoT) 1 สถาบัน
เพือพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคตภายในปี 2565

ร้อยละ

-

10

30

-

-

ร้อยละ

60

80

100

-

-

1,138.8452
30.0000

944.9400
27.2112

1,481.3841
4.6710

788.9647
4.6710

374.2419
4.6710

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขนจากการใช้
ึ
ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ใช้ประโยชน์จากการขยาย
โครงสร้างพืนฐานด้านโทรคมนาคม
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรทีมีการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนทีมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีรายได้เพิมขึนหรือมีรายจ่ายลดลง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ภาครัฐมีการปรับเปลียนกระบวนการทํางาน/บริการภาครัฐ
สูร่ ะบบดิจทิ ลั
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service)
ทีกระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจทีเพิมขึนหรือต่อยอดจากเดิม

ล้านบาท
ล้านบาท

บริการ

3

7

10

12

15

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน
และมี capacity รองรับจํานวน virtual machine (VM)
สําหรับให้บริการ

VM

8,000

12,000

20,000

25,000

30,000

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนการให้บริการข้อมูลสถิตภิ าครัฐ
แก่ทกุ ภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้ข ้อมูลสถิติ
ภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ครัง

430,000

480,000

485,000

490,000

495,000

86

87

88

89

90

ล้านคน

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

ร้อยละ
ชุมชน

65
30

70
40

75
50

80
60

85
70

ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท

372.8206
-

1,555.0868
-

1,517.3800
-

1,744.9624
-

502.5521
-

2,656.4491
-

323.5521
-

519.7490
-

144.5521
-

459.8933
-

605

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชีวัด
5. ทุกภาคส่วนมีความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/
ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบตั ิ ทีเอือต่อการใช้
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

เรือง

5

5

5

5

5

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการ
และสนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ร้อยละ

93

94

95

95

95

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการจับกุม
ผูก้ ระทําความผิดเกียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและดําเนินการ
เพือระงับหรือป้ องกันการโจมตีทอาจส่
ี งผลกระทบรุนแรง
กับระบบทีมีการเฝ้ าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชัวโมง
หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

95

95

95

95

95

ร้อยละ

94

96

98

99

99

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชือมันในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รบั บริการข้อมูลข่าวสาร
อุตนุ ิ ยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจ้ง
ข่าวแผ่นดินไหว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และมีมาตรฐาน

ร้อยละ

75

77

79

80

81

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์
อากาศการบิน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

652.4619
-

807.6831
-

400.6549
-

400.6619
-

389.8791
-

ร้อยละ

77

79

80

81

82

ร้อยละ

78

80

82

84

86

ร้อยละ

99

99

99

99

99

ล้านบาท
ล้านบาท

1,364.3397
-

1,453.2752
-

1,698.6063
-

1,071.9307
-

365.5989
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,586.6739
-

1,642.9325
-

1,714.0280
-

1,788.0474
-

1,863.7289
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ลา้ นบาท

หน่ วยงาน - กลุม่ งบประมาณรายจ่าย

รวมทัง้ สิ้น

ด้านการสร้าง
ด้านความมัน่ คง ความสามารถใน
การแข่งขัน

8,604.7552
4,047.8497
รวมทัง้ สิ้น
1,642.9325
551.4361
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
5,013.1421
3,043.0481
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1,948.6806
453.3655
ส่วนราชการ
6,762.3027
2,688.2675
1,919.8714
1,919.8714
1. สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
197.9436
197.9436
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1,721.9278
1,721.9278
2. กรมอุตุนิยมวิทยา
1,886.6953
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
433.4201
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1,244.4112
208.8640
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3. สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
1,661.3211
768.3961
และสังคมแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
50.0355
50.0355
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
718.3606
718.3606
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
892.9250
4. สํานักงานสถิติแห่งชาติ
1,294.4149
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
658.0763
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
636.3386
หน่ วยงานในกํากับ
1,091.8775
1,056.7346
1,091.8775
1,056.7346
1. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
162.4930
162.4930
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
440.8761
440.8761
488.5084
453.3655
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
องค์การมหาชน
750.5750
302.8476
1. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
750.5750
302.8476
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
140.9640
140.9640
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
251.2278
161.8836
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
358.3832
หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ด้านการพัฒนา
ด้านการปรับ
ด้านการสร้างการ
ด้านการสร้าง
และเสริมสร้าง
เติบโตบนคุณภาพ สมดุลและพัฒนา รายการค่า
โอกาสและความ
ชีวิตที่เป็ นมิตรต่อ ระบบการบริหาร ดําเนิ นการภาครัฐ
ศักยภาพ
เสมอภาคทางสังคม
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรมนุ ษย์
จัดการภาครัฐ
-

35.1429
35.1429
-

1,881.6168
433.4201
1,244.4112
203.7855
1,881.6168
-

2,640.1458
658.0763
725.6828
1,256.3867
2,192.4184
-

-

-

-

1,881.6168
433.4201
1,244.4112
203.7855
-

5.0785
5.0785
892.9250

-

-

35.1429
35.1429
35.1429
-

892.9250
1,294.4149
658.0763
636.3386
447.7274
447.7274
89.3442
358.3832

-

-
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7. รายการผู กพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

ปี 2564
8.8726

ปี 2565
8.8726

ปี 2566
8.8726

ปี 2567 - จบ
13.3232

งบประมาณ
-

2. กรมอุตนุ ิยมวิทยา

1,027.3490

1,532.7024

827.2908

120.9590

-

3. สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1,040.3898

2,174.1428

181.2428

-

-

36.0011

10.7758

10.7758

-

-

145.5659

776.0028

331.1325

-

-

2,258.1784

4,502.4964

1,359.3145

4. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
5. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
รวมทังสิน

134.2822

-

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
717,668,200 บาท
- บาท

ปี 2564
1,919,871,400 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพือผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลือนประเทศด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั
2. พันธกิจ
1. กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ และบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า รวมทังบริหารจัดการองค์กร กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง
2. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ทีเกียวข้องกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร การพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
3. เสนอนโยบาย กํากับดู แล และปฏิบตั งิ านด้านการสือสาร ด้านความมันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ด้านการป้ องกันปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารของประเทศ รวมทังสนับสนุ นงานด้านความมันคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
4. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็ นศู นย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง
รวมทังพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่ วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
5. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรู ค้ วามเขา้ ใจแก่ทกุ ภาคส่วน
6. ดําเนินงานประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศเชิงรุกเพือสนับสนุนการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

(1) ผลสัมฤทธิ : มีการบริหารราชการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล โดยการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปรับใช้
- ตัวชีวัด : จํานวนองค์ความรู้ทบุี คลากรร้อยละ 80
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ ไม่นอ้ ยกว่า (ต่อปี )

องค์ความรู ้

2

2

- ตัวชีวัด : จํานวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service)
ที สป.ดศ. ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ ทีเพิมขึนหรือต่อยอดจากเดิม

บริการ

-

1

คน

2,700,000

2,800,000

ร้อยละ

90

94

(2) ผลสัมฤทธิ : ทุกภาคส่วนได้รบั การส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชีวัด : จํานวนผู ้ใช้ประโยชน์ต่อยอดจากการขยาย
โครงสร้างพืนฐานด้านโทรคมนาคม
(3) ผลสัมฤทธิ : ทุกภาคส่วนมีความเชือมันในการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มากขึน
- ตัวชีวัด : ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการและสนับสนุน
การป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

ปี 2562
576.7523
165.5811
365.6472
365.6472
45.5240
45.5240

ปี 2563
717.6682
183.8016
533.8666
514.5036
19.3630
-

ปี 2564
1,919.8714
197.9436
1,721.9278
423.1526
1,298.7752
-
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ทุกภาคส่วนได้รบั การส่งเสริม สนับสนุ นให้ใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ลั ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูใ้ ช้ประโยชน์ต่อยอด
จากการขยายโครงสร้างพืนฐานด้านโทรคมนาคม

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทังในประเทศ
และต่างประเทศทีเกียวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า

เรือง

ล้านคน

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
717.6682
1,919.8714
580.8190
590.7535
601.1669
717.6682
1,919.8714
580.8190
590.7535
601.1669
-

2.70

2.80

2.90

2.90

2.90

2

2

2

2

2

52.5246
-

1,345.6266
-

38.5137
-

38.5137
-

38.5137
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
จากค่ามาตรฐาน

ล้านบาท
ล้านบาท

ระดับ

5

5

5

5

5

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

ร้อยละ

80

80

80

80

80

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ร้อยละ

80

80

80

80

80

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนองค์ความรู ท้ บุี คลากร
ร้อยละ 80 ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ ต่อปี

องค์
ความรู ้

2

2

2

2

2

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการ
ลดการใช้กระดาษ (Paperless)

ร้อยละ

10

10

10

10

10

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. ทุกภาคส่วนมีความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั

169.2980
-

178.2291
-

168.7553
-

168.7553
-

168.7553
-

95

95

95

95

95

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการ
จับกุมผู ้กระทําความผิดเกียวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี

ร้อยละ
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
หน่ วยนับ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
เรือง
กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน
/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศ
ทีเกียวข้องกับการเสริมสร้างความมันคงปลอดภัย
และความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
2
2
2
2
2

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการและสนับสนุนการป้ องกันและปราบปราม
การกระทําความผิดทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ร้อยละ

93

94

95

95

95

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละทีเพิมขึนจากการ
ตรวจพบเว็บไซต์ทไม่
ี เหมาะสม/ผิดกฎหมาย
โดยใช้เครืองมือทีทันสมัย

ร้อยละ

5

5

5

5

5

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านวิกฤต
สือสาร

เรือง

1

1

1

1

1

ล้านบาท
ล้านบาท

312.0440
-

198.0721
-

165.6593
-

165.6593
-

165.6593
-

ล้านบาท
ล้านบาท

183.8016
-

197.9436
-

207.8907
-

217.8252
-

228.2386
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

614

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การสร้างความเชือมันทาง
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ผลผลิตที 2 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ดิจทิ ลั
ผลผลิตที 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กร
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการยกระดับโครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
โครงการที 2 : โครงการการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)
โครงการที 3 : โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
196.1630
242.9605
196.1630
1.7806
236.6087
-

165.5693

-

11.0389

-

60.0005

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
31.1118
124.4702
1,325.1659
31.1118
120.2662
35.1659
28.2988

-

193.8681

11.5114

28.5051

51.0554

2.8130

108.7548

6.6608

178.2291

4.5712

-

4.2040

1,290.0000

1,298.7752

-

-

-

1,290.0000

1,290.0000

-

-

4.5712
-

-

-

รวม
1,919.8714
197.9436
423.1526

-

4.2040

-

4.5712

-

4.2040
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

197,943,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
183.8016

ปี 2564
197.9436

183.8016
182.0751
1.7265
-

197.9436
196.1630
1.7806
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
207.8907
217.8252
228.2386
207.8907
206.1101
1.7806
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

217.8252
216.0446
1.7806
-

228.2386
226.4580
1.7806
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษกรณี เงินเดือนเต็มขัน
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

197,943,600 บาท
196,163,000
185,363,500
185,363,500
10,799,500
1,780,600
1,780,600
1,376,400
53,300
334,200
16,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
423,152,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การสร้างความเชือมันทางเทคโนโลยีดิจทิ ลั
193,868,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ ทีมีอยูใ่ ห้ทนั สมัยและเอือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั
- เพือพัฒนา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทังในประเทศและระหว่างประเทศ เพือพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั เพือเสริมสร้างความมันคงปลอดภัยและความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
- เพือส่งเสริมให้เกิดความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การป้ องกันการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร
2. การปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร

งบดําเนิ นงาน
165.5693
110.8416
54.7277

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
28.2988
5.1360
23.1628

-

-

รวม
193.8681
115.9776
77.8905

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
2
2
2
2
2
กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
(2)
ด้านในประเทศและต่างประเทศทีเกียวข้องกับการ
เสริมสร้างความมันคงปลอดภัยและความเชือมันในการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการจับกุมผู ้กระทํา
ความผิดเกียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ร้อยละ

-

95

95

95

95

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

12

12

12

12

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

12
(6)
100
( 5.56 )

100

100

100

100
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
(ผล)*
302.0362
193.8681
302.0362
174.7030
127.3332
-

193.8681
165.5693
28.2988
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
แผน
แผน
แผน
165.5693

165.5693

165.5693

165.5693
165.5693
-

165.5693
165.5693
-

165.5693
165.5693
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การสร้างความเชือมันทางเทคโนโลยีดิจทิ ลั
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนคดีอาญา
(4) ค่าตอบแทนพยาน
(5) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(10) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
(11) ค่าระบบหล่อเย็นสําหรับเครืองปรับอากาศ
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(13) วัสดุสาํ นักงาน
(14) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุเครืองแต่งกาย
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปอท.)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

193,868,100 บาท

22,253,000
4,450,600
4,450,600
4,450,600
8,901,200

165,569,300
164,418,800
159,968,200
3,608,500
1,447,500
275,000
170,000
9,462,500
390,000
133,879,600
3,849,000
106,500
259,200
1,020,000
43,200
786,200
2,658,000
40,200
1,672,100
114,000
186,700
4,450,600

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

1,150,500
562,200
600
190,700
157,000
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 29 รายการ (รวม 113 หน่วย)
(2) ชุดอุปกรณ์สบื สวนและวิเคราะห์ขอ้ มูลโทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์เคลือนที
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิเคราะห์หลักฐานทางดิจทิ ลั แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) ซอฟต์แวร์คน้ หาวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบเซิรฟ์ เวอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ลิขสิทธิ
(5) ระบบสืบสวนสําหรับเจ้าหน้าทีระดับปฏิบตั กิ าร ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

28,298,800
28,298,800
28,298,800
28,178,800
11,439,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,284,000 บาท
1,605,000 บาท
1,100,000 บาท
12,750,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท
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7.2.2 ผลผลิตที 2 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั
วัตถุประสงค์ :
- เพือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมให้มปี ระสิทธิภาพ
- เพือบูรณาการการทํางานด้านการพัฒนาดิจทิ ลั ของหน่วยงานทีเกียวข้องทังในส่วนกลางและภูมภิ าค
ตลอดจนผลักดันการขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในระดับพืนที

51,055,400 บาท

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
11.0389
11.0389

รวมทังสิน
1. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
11.5114
28.5051
11.5114
28.5051

รวม
51.0554
51.0554

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/
2
2
2
2
2
ความร่วมมือทังในประเทศและต่างประเทศ
(2)
ทีเกียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

12
(6)
100
( 25.33 )

12

12

12

12

100

100

100

100

ล้านบาท

43.1694

51.0554

38.5137

38.5137

38.5137

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

43.1694
11.7850
13.3844
18.0000
-

51.0554
11.0389
11.5114
28.5051
-

38.5137
11.0389
11.5114
15.9634
-

38.5137
11.0389
11.5114
15.9634
-

38.5137
11.0389
11.5114
15.9634
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ริ าชการให้แก่ทปรึ
ี กษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าใช้สอยอืน ๆ
(10) ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
แห่งเอเซียน (ASEAN ICT FUND)
2) เงินอุดหนุนค่าบํารุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)
3) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสหภาพสากลไปรษณี ย ์ (UPU) และค่าบํารุง
กลุม่ ภาษาอังกฤษ
4) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณี ย ์
5) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสหภาพไปรษณี ยแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific
Postal Union-APPU)
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณียแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
3) โครงการเป็ นเจ้าภาพสําหรับจัดการประชุมผู ้นําเจ้าหน้าทีอาวุโสอาเซียนด้าน
ดิจทิ ลั และผู ้นําสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่
เป็ นทางการ ครังที 1 (The 1st ASEAN ADGSOM-ATRC Leaders’ Retreat)
4) โครงการการจ้างเหมาจัดการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณี ยแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิก
(APPU Congress) สมัยที 13

51,055,400 บาท
11,038,900
11,038,900
1,800,000
700,000
19,200
1,425,000
40,000
3,098,600
20,000
743,800
300,000
63,000
569,300
586,000
22,000
22,000
1,630,000
11,511,400

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

3,100,000 บาท
1,389,500 บาท
4,416,000 บาท
441,600 บาท
164,300
2,000,000
28,505,100
15,963,400
2,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,838,700 บาท
8,203,000 บาท
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7.2.3 ผลผลิตที 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร
178,229,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รวมทังบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
- เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมเกียวกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เพือเพิมประสิทธิภาพและยกระดับทักษะของบุคลากร
- เพือส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
- เพือประสาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
60.0005
60.0005

รวมทังสิน
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2.8130
108.7548
6.6608
2.8130
108.7548
6.6608

รวม
178.2291
178.2291

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
องค์ความรู ้
เชิงปริมาณ : จํานวนองค์ความรู ท้ บุี คลากรร้อยละ 80
2
2
2
2
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ ต่อปี
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
80
80
80
80
80
แผนปฏิบตั ริ าชการ
(-)
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

12
(6)
100
( 13.51 )

12

12

12

12

100

100

100

100

ล้านบาท

169.2980

178.2291

168.7553

168.7553

168.7553

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

169.2980
58.2110
108.7548
2.3322
-

178.2291
60.0005
2.8130
108.7548
6.6608
-

168.7553
60.0005
108.7548
-

168.7553
60.0005
108.7548
-

168.7553
60.0005
108.7548
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าประชาสัมพันธ์
(10) ค่าใช้สอยอืน ๆ
(11) ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(12) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
(13) ค่าระบบหล่อเย็นสําหรับเครืองปรับอากาศ
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(15) วัสดุสาํ นักงาน
(16) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (สป.ดศ.) 14 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

178,229,100 บาท

19,899,000
2,211,000
4,422,000
4,422,000
4,422,000
4,422,000

60,000,500
54,047,500
49,625,500
2,518,900
1,000,000
174,000
2,704,800
1,987,500
370,000
23,589,800
2,625,000
1,425,000
90,000
443,000
500,000
8,155,000
24,500
1,580,000
743,000
42,000
1,653,000
4,422,000

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

5,953,000
3,224,000
24,300
1,564,700
900,000
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพือประชาชน ตามโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพือประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)
4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Thailand Digital & Innovation Festival ในงาน
World Expo 2020 Dubai

2,813,000
2,813,000
2,813,000
2,813,000
2,813,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

108,754,800 บาท
108,754,800 บาท
108,754,800 บาท
6,660,800 บาท
2,011,100 บาท
4,649,700 บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

1,298,775,200 บาท

7.3.1 โครงการที 1 : โครงการยกระดับโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลือน
เศรษฐกิจของประเทศ
1,290,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับโครงสร้างพืนฐานของประเทศไทยให้มโี ครงข่ายเชือมต่อระหว่างประเทศ ทีมีเสถียรภาพ
มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพือนบ้าน
- เพือลดค่าบริการการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กบั ประเทศเพือนบ้าน และทําให้
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสําหรับประชาชนถูกลง
- เพือส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู ้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนือหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลียนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลียนข้อมูลดิจทิ ลั
ของภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
1,290,000,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,290,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การเพิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสูก่ ารเป็ น
ศูนย์กลางการแลกเปลียนข้อมูลดิจทิ ลั ของภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN
Digital Hub)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,290.0000
1,290.0000

รวม
1,290.0000
1,290.0000

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความคืบหน้าของโครงการเทียบกับ
100
แผนการดําเนินงาน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

1,290.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1,290.0000
1,290.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลือน
เศรษฐกิจของประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าครุภณั ฑ์

1,290,000,000 บาท
1,290,000,000 บาท
1,045,940,000 บาท

(1) การเพิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็ น
ศูนย์กลางการแลกเปลียนข้อมูลดิจทิ ลั ของภูมภิ าคอาเซียน แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

1,045,940,000 บาท

2) การเพิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็ นศูนย์กลาง
การแลกเปลียนข้อมูลดิจทิ ลั ของภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

244,060,000 บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)
4,571,200 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.) ในระดับหมูบ่ า้ นให้เป็ นตัวแทนของกระทรวงฯ และเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง
ดิจทิ ลั ในระดับหมูบ่ า้ น
- เพือพัฒนาเครืองมือ ช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวง และอาสาสมัครดิจทิ ลั
พร้อมระบบติดตามประเมินผล
7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

13,926,400 บาท
13,926,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
4.5712
4.5712

รวมทังสิน
1. การพัฒนาอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
4.5712
4.5712

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
หน่ วยนับ เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แหล่งเงิน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : มีแกนนําอาสาสมัครดิจทิ ลั ระดับอําเภอ ไม่
835
น้อยกว่า
(-)
คน
เชิงปริมาณ : ขยายเครือข่าย อสด. ในหมูบ่ า้ น
24,700
เน็ตประชารัฐ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนอาสาสมัครดิจทิ ลั หมูบ่ า้ น
44,352
ในหมูบ่ า้ นห่างไกล
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

9.3552

4.5712

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

9.3552
9.3552
-

4.5712
4.5712
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจทิ ลั (อสด.)

4,571,200 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าประชาสัมพันธ์
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

4,571,200
4,571,200
1,347,000
2,343,700
577,500
303,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.3 โครงการที 3 : โครงการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของสํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญ และคณะอนุกรรมการทีเกียวข้อง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
7.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

4,204,000 บาท

10,141,800 บาท
10,141,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
4.2040
4.2040
-

รวม
4.2040
4.2040

7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
หน่ วยนับ เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แหล่งเงิน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
1
2
กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
(2)
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ทีเกียวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

5.9378

4.2040

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5.9378
5.9378
-

4.2040
4.2040
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

631

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของสํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

4,204,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

4,204,000 บาท
4,204,000 บาท
4,204,000 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มเี งินนอกงบประมาณ)

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิ ยมวิทยา
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
1,793,569,200 บาท
- บาท

ปี 2564
1,886,695,300 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตนุ ิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพือคุณภาพและประโยชน์ของสังคม
2. พันธกิจ
1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลียนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
3. เตือนภัย ปกป้ องชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กบั สังคม
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชือมันงานด้านอุตนุ ิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็ นทียอมรับ
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

(1) ผลสัมฤทธิ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ
ประกาศเตือนภัยธรรมชาติมคี วามถูกต้อง แม่นยํา
ทันเหตุการณ์
- ตัวชีวัด : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง
- ตัวชีวัด : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสัน
(2) ผลสัมฤทธิ : ประชาชนมีความเชือมันในข่าวพยากรณ์อากาศ
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
- ตัวชีวัด : ร้อยละของระดับความเชือมันของการแจ้งเตือน
ภัยจากสภาวะอากาศ
(3) ผลสัมฤทธิ : ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนําข้อมูล
ข่าวสารด้านอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้ประโยชน์ในการ
เตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพือลดความสูญเสียใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ

ร้อยละ

77

79

ร้อยละ

88

88

ร้อยละ

85

85

- ตัวชีวัด : ร้อยละของความสําเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว
และสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ

99

99

- ตัวชีวัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทําสือวีดทิ ศั น์

ระดับ

5

-
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ นมิตร
ต่อสิงแวดล้อม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1,819.7709
426.0672
1,325.0337
439.3320

1,793.5692
429.2295
1,283.2477
436.5096

1,886.6953
433.4201
1,244.4112
400.6731

885.7017
68.6700
68.6700
-

846.7381
81.0920
81.0920
-

843.7381
208.8640
203.7855
5.0785
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
1. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รบั ข่าวพยากรณ์
อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ทีถูกต้อง แม่นยํา ทันเวลา
ได้อย่างทัวถึง
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง
ร้อยละ
ของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง
ร้อยละ
ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสําเร็จ
ร้อยละ
ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
1,793.5692
1,886.6953
2,152.8003
1,547.8957
864.3800
1,793.5692
1,886.6953
2,152.8003
1,547.8957
864.3800
-

77

79

79

79

79

78

80

80

80

80

99

99

99

99

99

1,793.5692
-

1,886.6953
-

2,152.8003
-

1,547.8957
-

864.3800
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
ผลผลิตที 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน
แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
432.7887
237.6770
432.7887
0.6314
237.0456

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,203.5568
7.5943
5.0785
156.0332
7.5943
-

รวม
1,886.6953
433.4201
400.6731

-

237.0456

156.0332

7.5943

-

400.6731

-

-

843.7381

-

-

843.7381

-

-

96.9849

-

-

96.9849

-

-

125.8207

-

-

125.8207

-

-

169.2913

-

-

169.2913

-

-

100.1952

-

-

100.1952

-

-

246.1930

-

-

246.1930

-

-

60.2990

-

-

60.2990

โครงการที 7 : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (AWS)
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงเครืองเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
โครงการที 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัด
ระดับนําอัตโนมัตเิ พือการพยากรณ์อตุ นุ ิยมวิทยา
อุทกและเตือนภัย

-

-

44.9540

-

-

44.9540

-

-

203.7855
54.9890

-

-

203.7855
54.9890

-

-

25.6665

-

-

25.6665

โครงการที 3 : โครงการปรับปรุงและเพิม
ประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยา
ระดับอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ

-

-

123.1300

-

-

123.1300

-

-

-

-

5.0785
5.0785

3. แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โครงการที 1 : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (LLWAS)
โครงการที 2 : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (AWOS)
โครงการที 3 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์
และติดตังเครืองเรดาร์ตรวจอากาศ
โครงการที 4 : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหว
โครงการที 5 : โครงการจัดหาเครืองวัดลมเฉือน
(Lidar) และเครืองมือตรวจลมชันบน
โครงการที 6 : โครงการจัดหาระบบบูรณาการ
และบริการอัจฉริยะทางอุตนุ ิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว (Thai Meteorology Data
and Portal)

5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการปรับเปลียนข้อมูล
เป็ นดิจทิ ลั

5.0785
5.0785
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

433,420,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
429.2295

ปี 2564
433.4201

429.2295
428.2307
0.9988
-

433.4201
432.7887
0.6314
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
454.1940
475.9650
498.7811
454.1940
453.5626
0.6314
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

475.9650
475.3336
0.6314
-

498.7811
498.1497
0.6314
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

433,420,100 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) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู ้ได้รบั เงินเดือนถึงขันสูงของอันดับ
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู ้ปฏิบตั งิ านในเขตพืนทีพิเศษ
(4) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

432,788,700
427,842,800
412,226,000
15,616,800
4,945,900
631,400
631,400
198,000
154,300
96,000
175,500
7,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
7.2.1 ผลผลิตที 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ :
- เพือเพิมประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้ าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
- เพือเพิมประสิทธิภาพการตรวจ และเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว
- เพือพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
- เพือพัฒนาการบริการข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหวให้ผู ้รับบริการสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทวถึ
ั งมากขึน
- เพือเพิมศักยภาพบุคลากรด้านอุตนุ ิยมวิทยา และผลักดันให้เกิดการวิจยั พัฒนา งานวิชาการมากขึน
- เพือแลกเปลียนเรียนรู ้ ร่วมกับหน่วยงานอุตนุ ิยมวิทยาทังในและต่างประเทศ รวมทังสร้างเครือข่าย
ด้านอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

400,673,100 บาท
400,673,100 บาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
237.0456
175.0516

รวมทังสิน
1. ทําการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตนุ ิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว

61.9940

2. จัดทําแผนทีอากาศและวิเคราะห์เพือออกคําพยากรณ์อากาศ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
156.0332
7.5943
104.4088
51.6244

7.5943

-

รวม
400.6731
279.4604
121.2127

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว
512,627
671,753
671,753
671,753
671,753
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
( 301,903 )
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติมคี วามถูกต้อง
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานตลอดปี งบประมาณ
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน
ภายใต้วงเงินทีได้รบั

ร้อยละ

82
( 94.56 )

82

82

82

82

วัน

366
( 183 )
100
( 29 )

365

365

365

365

100

100

100

100

ร้อยละ
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
(ผล)*
436.5096
400.6731
436.5096
246.9439
180.3537
7.5987
1.6133
-

400.6731
237.0456
156.0332
7.5943
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
แผน
แผน
แผน
405.1375

244.6399

244.6399

405.1375
237.0456
160.4976
7.5943
-

244.6399
237.0456
7.5943
-

244.6399
237.0456
7.5943
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือน
ภัยธรรมชาติ

400,673,100 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

237,045,600
191,714,100
10,188,000
3,594,900
1,296,000
1,076,200
4,210,900
826,100
120,794,900
854,300
3,867,100
4,202,000
191,600
38,100
2,754,100
35,955,500
1,500,000
364,400
45,331,500
17,114,900
1,128,500
2,477,500
506,400
24,104,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุตนุ ิยมวิทยา ทีกองบริการดิจทิ ลั อุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) โครงการปรังปรุงระบบให้บริการสารสนเทศอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ผ่านMobile Application (Thai Weather) กรมอุตนุ ิยมวิทยา
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครืองมือตรวจอากาศชันบน 403 MHz ทีศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาภาคใต้
ฝังตะวันตก ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) อาคารชุดทีพักอาศัย คสล. 6 ชัน กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืนๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลก
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝ่ นุ
3) ค่าบํารุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน

156,033,200
156,033,200
23,146,900
497,500
497,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,500,000 บาท
6,000,000 บาท

5,500,000 บาท
11,149,400 บาท
11,149,400 บาท
132,886,300 บาท
40,124,400 บาท
40,124,400 บาท
200,622,000 บาท
40,124,400 บาท
160,497,600 บาท
92,761,900 บาท
92,761,900 บาท
7,594,300
7,594,300
6,282,300
366,200
854,300
91,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
843,738,100 บาท
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)
96,984,900 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพิมประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพือใช้ในกิจการ
การบิน การท่องเทียว กิจการขนส่ง สําหรับเฝ้ าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิงและบริเวณสนามบิน
ให้รวดเร็วยิงขึน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทนั ท่วงที ทังในสภาวะก่อนจะเกิดภัย
และระหว่างเกิดภัย
- เพือการป้ องกันและลดความสูญเสียทีจะเกิดขึนจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ในการสัญจรทางอากาศทีได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
- ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

788,419,000 บาท
788,419,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ทีท่าอากาศยานกระบี

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
96.9849
24.0429
-

รวม
96.9849
24.0429

2. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ทีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

-

24.3140

-

-

24.3140

3. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ทีท่าอากาศยานอุดรธานี

-

24.3140

-

-

24.3140

4. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์
(LLWAS) ทีท่าอากาศยานหาดใหญ่

-

24.3140

-

-

24.3140

645

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR
ร้อยละ
99
99
99
ทีรายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
( 99.90 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

599.5105

96.9849

91.9236

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

599.5105
599.5105
-

96.9849
96.9849
-

91.9236
91.9236
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

96,984,900 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

96,984,900
96,984,900
96,984,900
96,984,900

(1) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) เครืองมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(4) เครืองมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

24,042,900 บาท
68,694,000
13,910,000
30,741,100
24,042,900

บาท
บาท
บาท
บาท

24,314,000 บาท
68,694,000
13,738,800
24,314,000
30,641,200

บาท
บาท
บาท
บาท

24,314,000 บาท
68,694,000
13,738,800
24,314,000
30,641,200

บาท
บาท
บาท
บาท

24,314,000 บาท
68,694,000
13,738,800
24,314,000
30,641,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพิมประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพือใช้ในกิจการการบิน
การท่องเทียว กิจการขนส่ง สําหรับเฝ้ าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิงและบริเวณสนามบิน
ให้รวดเร็วยิงขึน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทนั ท่วงที ทังในสภาวะ
ทีก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
- เพือการป้ องกันและลดความสูญเสียทีจะเกิดขึนจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน

125,820,700 บาท

7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
- ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
- ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
- ท่าอากาศยานชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

445,141,400 บาท
445,141,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ทีท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานเบตง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
125.8207
47.0667
-

รวม
125.8207
47.0667

2. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ทีท่าอากาศยานนครราชสีมา

-

12.7976

-

-

12.7976

3. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ทีท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

-

12.7976

-

-

12.7976

4. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ทีท่าอากาศยานสกลนคร ทีท่าอากาศยานนครพนม และ
ทีท่าอากาศยานชุมพร

-

38.3928

-

-

38.3928

5. จัดหาพร้อมติดตังเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ทีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานลําปาง

-

14.7660

-

-

14.7660
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7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ทีรายงาน
ร้อยละ
99
99
99
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
( 99.90 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

176.5847

125.8207

142.7360

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

176.5847
176.5847
-

125.8207
125.8207
-

142.7360
142.7360
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานแพร่
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานเบตง
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(4) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานนครราชสีมา
ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(5) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

125,820,700 บาท
125,820,700
125,820,700
125,820,700
125,820,700

บาท
บาท
บาท
บาท

15,688,900 บาท
36,915,000
7,447,200
13,778,900
15,688,900

บาท
บาท
บาท
บาท
15,688,900 บาท

36,915,000
7,447,200
13,778,900
15,688,900

บาท
บาท
บาท
บาท
15,688,900 บาท

36,915,000
7,447,200
13,778,900
15,688,900

บาท
บาท
บาท
บาท
12,797,600 บาท

36,915,000
7,383,000
12,797,600
16,734,400

บาท
บาท
บาท
บาท
12,797,600 บาท

36,915,000
7,383,000
12,797,600
16,734,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานลําปาง
ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(9) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่าอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,383,000 บาท
36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท
7,383,000 บาท
36,915,000 บาท
7,383,000 บาท
29,532,000 บาท
12,797,600 บาท
36,915,000
7,383,000
12,797,600
16,734,400

บาท
บาท
บาท
บาท
12,797,600 บาท

36,915,000
7,383,000
12,797,600
16,734,400

บาท
บาท
บาท
บาท
12,797,600 บาท

36,915,000
7,383,000
12,797,600
16,734,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.3 โครงการที 3 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตังเครืองเรดาร์ตรวจอากาศ
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาเครืองเรดาร์ตรวจอากาศให้มปี ระสิทธิภาพด้วยการทดแทนเครืองเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ทีใช้งานมานานและเสือมสภาพ
- เพิมประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สาํ หรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือน
สภาพอากาศร้ายทีเกิดขึนทีมีผลกระทบต่อการเดินอากาศพืนทีโดยรอบ

169,291,300 บาท

7.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตําบลทุง่ ตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตําบลแม่ทอ้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
7.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
7.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

634,115,000 บาท
634,115,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตังเครืองเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band
ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชือมโยง ทีสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา
แม่ฮ่องสอน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่
2. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตังเครืองเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band
ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชือมโยง
ทีสถานีอตุ นุ ิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ)

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
169.2913
141.7968
-

27.4945

-

-

รวม
169.2913
141.7968

27.4945
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7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์
88
88
88
88
อากาศระยะสัน
( 89.13 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

374.1342

169.2913

55.8096

34.8799

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

374.1342
374.1342
-

169.2913
169.2913
-

55.8096
55.8096
-

34.8799
34.8799
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตังเครืองเรดาร์
ตรวจอากาศ

169,291,300 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

169,291,300
169,291,300
169,291,300
169,291,300

(1) เครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชือมโยงและหอเรดาร์ ทีสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่
ตําบลทุง่ ตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครือง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) เครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชือมโยงและหอเรดาร์ ทีสถานีอตุ นุ ิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครือง
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(3) เครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชือมโยงและหอเรดาร์ ทีสถานีอตุ นุ ิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ)
ตําบลแม่ทอ้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครือง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

70,413,400 บาท
147,730,000
30,255,400
47,061,200
70,413,400

บาท
บาท
บาท
บาท

71,383,400 บาท
149,800,000
30,255,400
48,161,200
71,383,400

บาท
บาท
บาท
บาท

27,494,500 บาท
147,730,000
29,546,000
27,494,500
55,809,600
34,879,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.4 โครงการที 4 : โครงการปรับปรุงสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว
100,195,200 บาท
7.3.4.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบตรวจเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มปี ระสิทธิภาพเพิมขึนและมีมาตรฐานสามารถสนับสนุน
การป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวและสึนามิทอาจเกิ
ี ดในอนาคต
- เพือบูรณาการปรับปรุงและเพิมสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านตรวจวัด วิเคราะห์เฝ้ าระวังทังแผ่นดินไหว
และสึนามิให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพโดยมีเป้ าหมายเพือความปลอดภัย
ของประชาชนซึงอยูใ่ นพืนทีเสียงทังบนบก ชายฝัง รวมถึงเกาะในทะเลหรือพืนทีอืนทีได้รบั ผลกระทบ
- เพือขยายพืนทีการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิทงสองฝั
ั
งทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต้
- เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดทําฐานข้อมูลและแลกเปลียนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศ
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิงขึน
7.3.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
7.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
283,359,600 บาท
7.3.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
283,359,600 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระยะที 1 และ 2
เพือตรวจเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
100.1952
100.1952
-

รวม
100.1952
100.1952

8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว
99
99
99
ตามเกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบตั งิ าน
( 99.47 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

152.9144

100.1952

30.2500

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

152.9144
152.9144
-

100.1952
100.1952
-

30.2500
30.2500
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว

100,195,200 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

100,195,200
100,195,200
100,195,200
100,195,200

(1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที 1 และ 2 เพือตรวจเฝ้ าระวัง
แผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

100,195,200 บาท
283,359,600
60,000,000
92,914,400
100,195,200
30,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.5 โครงการที 5 : โครงการจัดหาเครืองวัดลมเฉื อน (Lidar) และเครืองมือตรวจลมชันบน
246,193,000 บาท
7.3.5.1 วัตถุประสงค์
- เพือเพิมศักยภาพการตรวจวัดสภาพอากาศร้ายทีมีผลกระทบต่อการเดินอากาศในระยะประชิดสําหรับเครืองบิน
ทีจะนําเครืองขึนและร่อนลงในระยะใกล้สนามบินในแนวเส้นทางบิน (Glide Slope) ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ ลดความเสียงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุต่อการทําการบิน
- เพือบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครืองมือชนิดอืน ๆ ของสนามบิน เช่น ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) หรือระบบ
ตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) เพือการพยากรณ์และการเตือนภัยให้มคี วามถูกต้องแม่นยําและทันเหตุการณ์
- เพือพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้ายทีระยะประชิดสนามบิน เพือสนับสนุน
การบริหารจัดการจราจรทางอากาศของสนามบินทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
7.3.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
- ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
- ท่าอากาศยานภูเก็ต ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี
- ท่าอากาศยานเชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
7.3.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
1,480,000,000 บาท
7.3.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,480,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดหาเครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจ
ลมชันบนระดับต่าง ๆ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
246.1930
246.1930
-

รวม
246.1930
246.1930
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7.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์
78
78
78
78
78
อากาศการบิน
( 92 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

185.0000

246.1930

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

185.0000
185.0000
-

246.1930
246.1930
-

463.9240
463.9240
463.9240
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

463.9240
463.9240
463.9240
-

120.9590
120.9590
120.9590
-

658

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครืองวัดลมเฉื อน (Lidar) และเครืองมือตรวจ
ลมชันบน

246,193,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

246,193,000
246,193,000
246,193,000
246,193,000

(1) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(2) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(3) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

27,038,600 บาท
185,000,000
37,000,000
27,038,600
48,384,800
48,384,800
24,191,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,038,600 บาท
185,000,000
37,000,000
27,038,600
48,384,800
48,384,800
24,191,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,038,600 บาท
185,000,000
37,000,000
27,038,600
48,384,800
48,384,800
24,191,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานภูเก็ต ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(5) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
(6) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานเชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(8) เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจวัดลม
ชันบนระดับต่างๆ ทีท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

27,038,600 บาท
185,000,000
37,000,000
27,038,600
48,384,800
48,384,800
24,191,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,038,600 บาท
185,000,000
37,000,000
27,038,600
48,384,800
48,384,800
24,191,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

37,000,000 บาท
185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.6 โครงการที 6 : โครงการจัดหาระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตนุ ิ ยมวิทยา
และแผ่นดินไหว (Thai Meteorology Data and Portal)
60,299,000 บาท
7.3.6.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับประสิทธิภาพการตรวจวัดสภาพอากาศโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบ IoT ในพืนทีเป้ าหมาย
เพือสนับสนุนบริการอัจฉริยะ
- พัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพือบูรณาการข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหวทุกประเภททังในอดีตและปัจจุบนั
- พัฒนาและให้บริการ Platform Big Data และ IoT ทางอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่ประชาชน
และหน่วยงานอืนๆ
- พัฒนาระบบบริการสารสนเทศอุตนุ ิยมวิทยาอัจฉริยะเพือสนับสนุน Smart TMD และ Smart Thailand
7.3.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
7.3.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

60,299,000 บาท
60,299,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. จัดหาระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตนุ ิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
60.2990
60.2990
-

รวม
60.2990
60.2990

7.3.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ
85
ของผูร้ บั บริการในการใช้บริการจากระบบบริการ
สารสนเทศอุตนุ ิยมวิทยา
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

60.2990

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

60.2990
60.2990
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทาง
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (Thai Meteorology Data and Potal)

60,299,000 บาท

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

60,299,000
60,299,000
60,299,000
60,299,000

(1) ระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตนุ ิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
(TMD Portal) กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

บาท
บาท
บาท
บาท

60,299,000 บาท
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7.3.7 โครงการที 7 : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
44,954,000 บาท
7.3.7.1 วัตถุประสงค์
- เพือเพิมประสิทธิภาพในการตรวจอากาศ สําหรับการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติ ให้คลอบคุมทุกพืนที
- เพือนําข้อมูลทีได้ไปใช้ในกิจการ การท่องเทียว กิจการขนส่ง สําหรับเฝ้ าระวังเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณ์
อากาศ และการเตือนภัยจากธรรมชาติ เป็ นการป้ องกันและลดความสูญเสียทีจะเกิดขึนจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของประชาชน
- เพือการป้ องกันและลดความสูญเสียทีจะเกิดขึนจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
7.3.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
7.3.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

224,770,000 บาท
224,770,000 บาท

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

รวมทังสิน
1. จัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
44.9540
44.9540

-

-

รวม
44.9540
44.9540

8.3.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจอากาศผิวพืน
ร้อยละ
95
95
อัตโนมัตทิ ถูี กต้องครบถ้วนและทันเวลา
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

44.9540

179.8160

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

44.9540
44.9540
-

179.8160
179.8160
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 91 สถานี
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

44,954,000 บาท
44,954,000
44,954,000
44,954,000
44,954,000

บาท
บาท
บาท
บาท

44,954,000 บาท
224,770,000 บาท
44,954,000 บาท
179,816,000 บาท

664

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงเครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาเครืองเรดาร์ตรวจอากาศให้มปี ระสิทธิภาพด้วยการทดแทนเครืองเรดาร์ตรวจอากาศเดิม
ทีใช้งานมานานและเสือมสภาพ
- เพิมประสิทธิภาพในการนําข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สาํ หรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือน
สภาพอากาศร้ายทีเกิดขึนทีมีผลกระทบต่อการเดินอากาศพืนทีโดยรอบ

203,785,500 บาท
54,989,000 บาท

7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
- สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาระนอง ตําบลบางริน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
364,130,000 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
364,130,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตังเครืองเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band
ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชือมโยง
ทีสถานีอตุ นุ ิยมวิทยาระนอง และสถานีอตุ นุ ิยมวิทยาตรัง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
54.9890
54.9890
-

รวม
54.9890
54.9890

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์
ร้อยละ
88
88
88
88
อากาศระยะสัน
( 89.13 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

127.7620

54.9890

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

127.7620
127.7620
-

54.9890
54.9890
-

111.6192
111.6192
111.6192
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

69.7598
69.7598
69.7598
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงเครืองเรดาร์ตรวจอากาศ
แบบ Dual Polarization

54,989,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

54,989,000
54,989,000
54,989,000
54,989,000

(1) เครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชือมโยงและหอเรดาร์ทสถานี
ี อตุ นุ ิยมวิทยาระนอง
ตําบลบางริน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครือง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(2) เครืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชือมโยงและหอเรดาร์ทสถานี
ี อตุ นุ ิยมวิทยาตรัง ตําบลโคกหล่อ
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครือง
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

27,494,500 บาท
147,730,000
29,546,000
27,494,500
55,809,600
34,879,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,494,500 บาท
147,730,000
29,546,000
27,494,500
55,809,600
34,879,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

666

7.4.2 โครงการที 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํ าอัตโนมัติเพือการพยากรณ์
อุตนุ ิ ยมวิทยาอุทกและเตือนภัย
25,666,500 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพเครืองมือตรวจวัดทดแทนของเดิม และเพิมสารประกอบด้านอุตนุ ิยมวิทยา
ตลอดจนการขยายเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลให้ครอบคลุม การเตือนสภาวะอุทกภัยและการบริหารจัดการนํา
- เพือเพิมขีดความสามารถในการเฝ้ าระวังและติดตามการเปลียนแปลงสภาวะของระดับนําและปริมาณนําทีจะ
ก่อให้เกิดนําท่วมฉับพลัน นําล้นตลิง และนําป่ าไหลหลาก
- สามารถจําลองการคาดหมายปริมาณนําเพือสนับสนุนการเตือนสภาวะอุทกภัยให้มคี วามถูกต้อง แม่นยํา
และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
- เพิมประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพือให้บริการข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้องสามารถ
เข้าถึงและใช้ข ้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทังด้านวางแผนการจัดการและความปลอดภัย
7.4.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
7.4.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท
110,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนําอัตโนมัตเิ พือการพยากรณ์
อุตนุ ิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.6665
25.6665
-

รวม
25.6665
25.6665
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7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการติดตัง
5
5
5
5
ระบบตรวจวัดระดับนําอัตโนมัติ เพือการพยากรณ์
(-)
อุตนุ ิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

22.0000

25.6665

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

22.0000
22.0000
-

25.6665
25.6665
-

49.8664
49.8664
49.8664
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

12.4671
12.4671
12.4671
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนํ าอัตโนมัติ
เพือการพยากรณ์อตุ ุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย

25,666,500 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

25,666,500
25,666,500
25,666,500
25,666,500

(1) ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนําอัตโนมัตเิ พือการพยากรณ์อตุ นุ ิยมวิทยา
อุทกและเตือนภัย กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

25,666,500 บาท
110,000,000
22,000,000
25,666,500
49,866,400
12,467,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4.3 โครงการที 3 : โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ิ ยมวิทยา
ระดับอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
123,130,000 บาท
7.4.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือปรับเปลียนวิธกี ารตรวจวัดเดิมของสถานีฝนระดับอําเภอจากการตรวจด้วยบุคคลไปสูก่ ารใช้การตรวจวัด
ด้วยระบบดิจทิ ลั
- เพือให้ประชาชนในพืนที หน่วยงานราชการทังในพืนทีและส่วนกลาง รวมทังหน่วยงานทีเกียวข้อง สามารถใช้ข ้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วใกล้เวลาจริง
- เพือยกระดับคุณภาพการเฝ้ าระวังภัย การตระหนักรูใ้ นการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการใช้ข ้อมูลเพือ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพืนที
- ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของกรมอุตนุ ิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มากขึนและมีประสิทธิภาพสูงขึน
7.4.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.4.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)
7.4.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

615,650,000 บาท
615,650,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาระดับ
ตําบล และอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
123.1300
123.1300
-

รวม
123.1300
123.1300

7.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงและเพิม
ร้อยละ
100
100
100
ประสิทธิภาพและตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาระดับ
ตําบลและอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

123.1300

246.2600

246.2600

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

123.1300
123.1300
-

246.2600
246.2600
-

246.2600
246.2600
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาระดับอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ

123,130,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

123,130,000
123,130,000
123,130,000
123,130,000

(1) ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาระดับตําบล
และอําเภอให้เป็ นระบบอัตโนมัติ กรมอุตนุ ิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

123,130,000 บาท
615,650,000
123,130,000
246,260,000
246,260,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
7.5.1 โครงการที 1 : โครงการปรับเปลียนข้อมูลเป็ นดิจทิ ลั
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือจ้างทีปรึกษาผู ้เชียวชาญจัดทํากรอบธรรมาภิบาลข ้อมูลของกรมอุตนุ ิยมวิทยา ทังข้อมูลในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน ตลอดจนข้อมูลอืนทีเกียวข้อง
- การให้ความรู ค้ วามเข ้าใจในการปฏิบตั แิ ละสร้างธรรมาภิบาลขอ้ มูลแก่บคุ ลากรของกรมอุตนุ ิยมวิทยา
7.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
7.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

5,078,500 บาท
5,078,500 บาท

5,078,500 บาท
5,078,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดจ้างทีปรึกษาดําเนินการจัดทํากรอบธรรมาภิบาลข ้อมูลของ
กรมอุตนุ ิยมวิทยา

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5.0785
5.0785

รวม
5.0785
5.0785

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล
ระดับ
5
ของกรมอุตนุ ิยมวิทยา
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

5.0785

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

5.0785
5.0785
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับเปลียนข้อมูลเป็ นดิจทิ ลั

5,078,500 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) จ้างทีปรึกษาดําเนินการจัดทํากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตนุ ิยมวิทยา

5,078,500 บาท
5,078,500 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ปี 2562

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
11.8521
4.0558
0.1131
4.9500
4.9500
4.9500

21.1032

ปี 2563
21.1032
5.8472

21.1032

5.8472

4.9500

4.9500

4.9500

4.9500

21.1032
-

26.9504
-

16.8021
-

9.0058
-

5.0631
-

5.0631
-

21.1032
-

26.9504
15.0983

16.8021
12.7463

9.0058
8.8927

5.0631
4.9500

5.0631
4.9500

15.0983

12.7463

8.8927

4.9500

4.9500

6.1.1 รายจ่ายประจํา

11.6954

12.6463

8.8927

4.9500

4.9500

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

3.4029
-

0.1000
-

-

-

-

11.8521

4.0558

1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนํ าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอืน
6.1 ภารกิจพืนฐาน

-

-

ปี 2567
0.1131
4.9500

6.2.1 รายจ่ายประจํา
6.2.2 รายจ่ายลงทุน

7. คงเหลือ (5.-6.)

21.1032

0.1131

0.1131

0.1131

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
934,487,400 บาท
- บาท

ปี 2564
1,661,321,100 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ขับเคลือนเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั อย่างยังยืน เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
2. พันธกิจ
1. กําหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เป็ นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุ น ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
ให้เกิดการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
3. วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั ประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบ และปริมาณการใช้งาน
ในอนาคต
4. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั

ปี 2563

ปี 2564

เรือง

5

5

- ตัวชีวัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการ
จัดอันดับของ IMD
(2) ผลสัมฤทธิ : ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สามารถนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม และเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

อันดับ

37

36

- ตัวชีวัด : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/ความร่วมมือทีเอือต่อการขับเคลือนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
- ตัวชีวัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ลั
(Digital Competitiveness) ของ IMD ดีขนจากปี
ึ
ทผ่ี านมา

เรือง

5

5

อันดับ

39

38

เรือง

5

5

ร้อยละ

5

5

(1) ผลสัมฤทธิ : ประชาชนได้รบั โอกาสอย่างทัวถึง เท่าเทียมในการ
เข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และมีความ
เชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
- ตัวชีวัด : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทีเกียวข้องกับด้าน
โครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั และด้านการสร้างความเชือมันในการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

(3) ผลสัมฤทธิ : ประชาชนได้รบั โอกาศในการเข้าถึง
เทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั และมีความรู้ ความเข้าใจทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
- ตัวชีวัด : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้
ในมิตทิ างสังคม
- ตัวชีวัด : ประชาชนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิมขึน
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ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(4) ผลสัมฤทธิ : ภาครัฐมีการปรับปรุง/ปฏิรูปกระบวนการทํางาน
ทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว
- ตัวชีวัด : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้
ในการพัฒนาองค์กร

เรือง

ปี 2563

ปี 2564

5

5
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

ปี 2562
434.2118
40.9405
393.2713
100.8201
292.4512
-

ปี 2563
934.4874
51.4486
491.7809
86.9627
404.8182
391.2579
391.2579

ปี 2564
1,661.3211
50.0355
718.3606
78.8637
639.4969
892.9250
892.9250
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- ทุนหมุนเวียน
1. ประชาชนทัวประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจทิ ลั ได้อย่างทัวถึง เท่าเทียม และมีความ
เชือมันในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทีเกียวข้อง
กับด้านโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั และด้านการสร้างความ
เชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
1,732.4604
1,661.3211
3,144.5920
415.5499
239.8174
934.4874
1,661.3211
3,144.5920
415.5499
239.8174
797.9730
797.9730
-

เรือง

5

5

5

5

5

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Technological Infrastructure
ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD

อันดับ

37

36

35

35

35

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม และเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ล้านบาท
ล้านบาท

116.0302
-

494.5504
-

570.5297
-

16.1297
-

16.1297
-

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือทีเอือต่อการขับเคลือน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า

เรือง

5

5

5

5

5

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจทิ ลั (Digital Competitiveness) ของ IMD ดีขนึ
จากปี ทผ่ี านมา

อันดับ

39

38

37

37

37

17.6448
-

15.5555
-

21.9520
-

21.9520
-

21.9520
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
3. ประชาชนทุกกลุม่ มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
บริการดิจทิ ลั มีความรู ้ ความเข้าใจทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบียบ/มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนํา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในมิตทิ างสังคม ไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567

เรือง

5

5

5

5

5

ร้อยละ

5

5

5

5

5

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีบริการทีตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ อย่างโปร่งใส สะดวก
และรวดเร็ว
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
เรือง
กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านการนํา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ไม่นอ้ ยกว่า

320.2960
-

171.7534
-

464.0384
-

285.0384
-

106.0384
-

5

5

5

5

5

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- ทุนหมุนเวียน
5. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจํา (งบบุคลากร)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

429.0678
797.9730
797.9730

930.3947
-

2,035.1235
-

36.3962
-

36.3962
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

51.4486
-

50.0355
-

52.9484
-

56.0336
-

59.3011
-

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิมขึน
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั
ผลผลิตที 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ผลผลิตที 3 : การพัฒนาสังคมดิจทิ ลั
ผลผลิตที 4 : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะสูช่ มุ ชน
โครงการที 2 : โครงการบริการระบบตรวจสอบ
สิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
(Smart Sign On)
โครงการที 3 : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู ้
ICT ชุมชนสูศ่ ูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการปรับเปลียนข้อมูล
เป็ นดิจทิ ลั
โครงการที 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั
ของรัฐ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
49.5934
1,566.2607
49.5934
0.4421
36.9362

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3.6753
16.5037
25.2880
3.6753
16.5037
22.6400
3.6753
-

16.1297
0.3740
-

2.9053
15.1815
2.5882
1.9650
-

รวม
1,661.3211
50.0355
78.8637

-

0.5400
35.5047
639.4969

19.5750
15.5555
6.2635
37.4697
639.4969

-

424.7320

-

-

-

424.7320

-

49.2750

-

-

-

49.2750

-

165.4899

-

-

-

165.4899

-

890.2770
-

-

-

2.6480
2.6480

892.9250
2.6480

-

890.2770

-

-

-

890.2770
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

50,035,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
51.4486

ปี 2564
50.0355

51.4486
50.8935
0.5551
-

50.0355
49.5934
0.4421
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
52.9484
56.0336
59.3011
52.9484
52.5061
0.4423
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

56.0336
55.5913
0.4423
-

59.3011
58.8588
0.4423
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

50,035,500 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

49,593,400
46,454,000
46,454,000
3,139,400
442,100
442,100
312,000
124,000
6,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
78,863,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั
19,575,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ให้ทนั สมัยและเอือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
0.5400
0.5400

รวมทังสิน
1. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
16.1297
2.9053
16.1297
2.9053

รวม
19.5750
19.5750

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
5
5
5
5
5
กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที
(1)
เกียวข้องกับด้านโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั และด้านการ
สร้างความเชือมันในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตาม
การจัดอันดับของ IMD

อันดับ

เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั จัดสรร
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

37
(-)

36

35

35

35

12

12

12

12

100

100

100

100

ล้านบาท

12
(6)
100
( 102.36 )
15.2302

19.5750

16.1297

16.1297

16.1297

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

15.2302
15.2302
-

19.5750
0.5400
16.1297
2.9053
-

16.1297
16.1297
-

16.1297
16.1297
-

16.1297
16.1297
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจทิ ลั
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
(APSCO)
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทํานโยบายการอนุญาตให้ดาวเทียม
ต่างชาติประเภทวงโคจรไม่ประจําที (Non – Geostationary Satellite Orbit :
NGSO) ทีมิใช่ดาวเทียมสือสารเข้ามาให้บริการภายในประเทศ

19,575,000 บาท
540,000
540,000
540,000
16,129,700
16,129,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,129,700 บาท
2,905,300 บาท

2,905,300 บาท
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7.2.2 ผลผลิตที 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
15,555,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในทุกกระบวนการ
ทางธุรกิจ
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
0.3740
15.1815
0.3740
15.1815

รวม
15.5555
15.5555

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
5
5
5
5
5
กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือทีเอือต่อการ
(-)
ขับเคลือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจทิ ลั (Digital Competitiveness) ของ IMD
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

อันดับ

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั จัดสรร
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

39
(-)
12
(6)

38

37

37

37

12

12

12

12

100

100

100

100

ล้านบาท

100
(-)
17.6448

15.5555

21.9520

21.9520

21.9520

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

17.6448
0.3850
17.2598
-

15.5555
0.3740
15.1815
-

21.9520
0.3767
21.5753
-

21.9520
0.3767
21.5753
-

21.9520
0.3767
21.5753
-

เดือน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(Committee on Digital Economy Policy) องค์การเพือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook
ระยะที 3
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทําภาพฉายอนาคต (Scenario
Foresight) เพือคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศ ระยะที 2
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผน
ระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

15,555,500 บาท
374,000 บาท
374,000 บาท

374,000 บาท
15,181,500 บาท
9,239,100 บาท
3,317,400 บาท
2,625,000 บาท
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7.2.3 ผลผลิตที 3 : การพัฒนาสังคมดิจทิ ลั
6,263,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
- สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจทิ ลั ได้ทกุ ช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสือทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รูเ้ ท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจทิ ลั

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3.6753
2.5882
3.6753
2.5882

รวม
6.2635
6.2635

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
5
5
5
5
5
กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านการนํา
(-)
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในมิตทิ างสังคม
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิมขึน
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

ร้อยละ

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั จัดสรร
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

5
(-)
12
(6)
100
(-)
16.2778

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

16.2778
16.2778
-

เดือน

5

5

5

5

12

12

12

12

100

100

100

100

6.2635

2.5882

2.5882

2.5882

6.2635
3.6753
2.5882
-

2.5882
2.5882
-

2.5882
2.5882
-

2.5882
2.5882
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาสังคมดิจทิ ลั

6,263,500 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบการเชือมโยงบริการดิจทิ ลั สําหรับผู ้พิการ (Digital Service for
Disability : D4D) แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2. งบรายจ่ายอืน

3,675,300 บาท
2,588,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรม
เด็กและเยาวชนเพือป้ องกันและส่งเสริมการตระหนักรู ข้ องเด็กและเยาวชนจากภัย
ออนไลน์

2,588,200 บาท

3,675,300
3,675,300
3,675,300
3,675,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2.4 ผลผลิตที 4 : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั
วัตถุประสงค์ :
- เพือพัฒนากระบวนการทํางาน และการให้บริการขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

37,469,700 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
35.5047
35.5047

รวมทังสิน
1. พัฒนาองค์กรดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1.9650
1.9650

รวม
37.4697
37.4697

7.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
5
5
5
5
5
กฎระเบียบ/มาตรการ /ความร่วมมือ ด้านการนํา
(1)
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

เดือน

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั จัดสรร
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

12
(6)
100
( 28.99 )
37.8099

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

37.8099
37.8099
-

12

12

12

12

100

100

100

100

37.4697

42.2235

36.3962

36.3962

37.4697
35.5047
1.9650
-

42.2235
39.6035
2.6200
-

36.3962
36.3962
-

36.3962
36.3962
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรดิจทิ ลั
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฎิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร
(5) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(9) ค่าซ่อมแซมวัสดุ-ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(10) ค่าพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าอาคารสถานที
(12) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
(13) ค่าธรรมเนียมศาล
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าโทรศัพท์
(3) ค่าไปรษณี ย ์
(4) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการกํากับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐ
แบบเปิ ด

37,469,700 บาท

11,214,000
2,242,800
2,242,800
2,242,800
2,242,800
2,242,800

35,504,700
33,449,400
1,356,000
5,478,500
686,400
135,600
4,314,000
8,959,500
2,360,400
1,642,300
100,000
2,160,000
1,411,400
300,000
382,000
600,000
790,300
69,000
341,200
120,000
2,242,800

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

2,055,300
1,270,500
338,000
359,300
87,500
1,965,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,965,000 บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
639,496,900 บาท
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะสูช่ มุ ชน
424,732,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือจัดให้ประชาชนมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ แหล่งเรียนรู ข้ องชุมชน และสามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิมรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึงเป็ นการ
ให้โอกาสการเข้าถึงข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ทีดีให้กบั ประชาชนผ่านบริการดิจทิ ลั ต่าง ๆ
อย่างเท่าเทียม
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ชุมชนเป้ าหมายตามทีตังของแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน เช่น กศน. (จังหวัด อําเภอ ตําบล) ห้องสมุดประชาชนระดับตําบล/
อําเภอ/จังหวัด สถาบันการศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาเพือชุมชนในเขตภูเขา เป็ นต้น จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
11,446 แห่ง ทัวประเทศ
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
1,777,692,000 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,777,692,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูช่ มุ ชน

งบดําเนิ นงาน
424.7320
424.7320

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
424.7320
424.7320

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ให้บริการอินเทอร์เน็ต จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
3,200
11,446
11,446
(-)
Mbps
เชิงคุณภาพ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
100/50
100/50
100/50
100/50 Mbps
(-)
Mbps
เชิงคุณภาพ : สําหรับในพืนทีทีไม่มบี ริการอินเทอร์เน็ต
4/2
4/2
ความเร็วสูงเข้าถึง สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที
ความเร็ว ไม่นอ้ ยกว่า 4/2 Mbps
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
798.5600
424.7320
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

798.5600
798.5600
-

424.7320
424.7320
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
554.4000

-

-

554.4000
554.4000
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะสูช่ ุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

424,732,000 บาท
424,732,000 บาท
424,732,000 บาท
424,732,000 บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ ต
สาธารณะ (Smart Sign On)
49,275,000 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือเพิมความสะดวกแก่ผูใ้ ช้บริการ Free Wi-Fi ลงทะเบียนเพียงครังเดียวสามารถเขา้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพือประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านทางชือบริการ @TH Wi-Fi ร่วมกับผูใ้ ห้บริการทีเข้าร่วมโครงการด้วย
username และ password เดียวกัน ทังในรูปแบบ Web Portal และ Mobile Application
- เพือเพิมความสะดวกผู ้ใช้บริการ Free Wi-Fi รายเดิมทีเคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข ้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพือประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านทางชือบริการ @TH Wi-Fi ของผูใ้ ห้บริการ (Internet Service
Provider) ทังภาครัฐและเอกชนทีเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนือง
- เพือส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเทียวต่างชาติ สามารถเข ้าถึงข้อมูลและบริการดิจทิ ลั ที
เป็ นประโยชน์อย่างเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจนเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในเวทีโลก
7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงข่าย (Network Operating Center) จังหวัดนนทบุรี
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
101,726,200 บาท
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
101,726,200 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. บริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
(Smart Sign On)

งบดําเนิ นงาน
49.2750
49.2750

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
49.2750
49.2750

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : มีระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน
1
1
(Smart Sign On) พร้อมระบบบริหารจัดการ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผูใ้ ช้บริการ มีความพึงพอใจในการเข้าใช้
80
80
บริการ Free Wi-Fi ของผู ้ให้บริการทังภาครัฐและ
(-)
เอกชนทีเข้าร่วมโครงการด้วย Username และ
Password เดียวกัน ทังในรูปแบบ Web Portal และ
Mobile Application ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงเวลา : ประชาชนสามารถใช้บริการระบบ Smart Sign
On ได้อย่างต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า

เดือน

12
(-)

12

-

-

-
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
52.4512
49.2750
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

52.4512
52.4512
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน

49.2750
49.2750
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ ตสาธารณะ (Smart Sign On)

49,275,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

49,275,000 บาท
49,275,000 บาท
49,275,000 บาท
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7.3.3 โครงการที 3 : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนสูศ่ ูนย์ดิจทิ ลั ชุมชน
165,489,900 บาท
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือสร้างสภาพแวดล้อมสําหรับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีเอือสําหรับการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย ทุกที ทุกเวลา
บนทุกอุปกรณ์การสือสารแบบดิจทิ ลั
- จัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
- เพือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางด้านดิจทิ ลั ของประชาชนไทยในระดับพืนทีให้สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการเรียนรู ้ พัฒนาตนเอง พร้อมทังสร้างเสริมศักยภาพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวติ
ของตนเองและชุมชน
- เพือผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เฉพาะด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Digital Agriculture) ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา (Digital Education) ด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Digital Commerce) ด้านการท่องเทียวดิจทิ ลั
(Digital Tourism) และด้านสุขภาพดิจทิ ลั (Digital Health)
- เพือพัฒนาศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชนสูก่ ารเป็ นต้นแบบพืนทีศึกษาและพัฒนาทางด้านดิจทิ ลั เฉพาะทาง (Digital Learning
Base Station) สําหรับประชาชนในพืนที หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพือนําไปสูก่ ารพัฒนา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนเพือยกระดับสูศ่ ูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
7.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
1,324,623,300 บาท
7.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,324,623,300 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน กลุม่ ที 2 (250 ศูนย์ใหม่)
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
165.4899
147.8700
17.6199

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
165.4899
147.8700
17.6199
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7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน มีอปุ กรณ์สนับสนุนการ
250
500
770
770
770
ดําเนินกิจกรรม
(-)
คน
เชิงปริมาณ : ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมความรู แ้ ละทักษะการ
7,500
7,500
20,000
20,000
20,000
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(-)
คน
เชิงปริมาณ : บุคลากรของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน
250
500
1,000
1,000
1,000
หรือศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชนหรือเครือข่ายเข้ารับการฝึ กอบรม
(-)
ความรูแ้ ละทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

304.0182

165.4899

464.0384

285.0384

106.0384

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

304.0182
304.0182
-

165.4899
165.4899
-

464.0384
464.0384
-

285.0384
285.0384
-

106.0384
106.0384
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนสูศ่ ูนย์
ดิจทิ ลั ชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

165,489,900 บาท
165,489,900
165,489,900
17,619,900
147,870,000
505,870,000
147,870,000
179,000,000
179,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการปรับเปลียนข้อมูลเป็ นดิจทิ ลั
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือให้การบริหารงานและการทํางานของภาครัฐเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
- เพือให้การเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือส่งเสริมการนําข้อมูลเปิ ดภาครัฐในรูปแบบดิจทิ ลั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

892,925,000 บาท
2,648,000 บาท

7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
2,648,000 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,648,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล ของสํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2.6480
2.6480

รวม
2.6480
2.6480

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จัดทําข้อมูลของหน่วยงานให้เป็ นดิจทิ ลั ไม่
50
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของข้อมูลทังหมด
รวมทังสิน
ล้านบาท
2.6480
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2.6480
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2.6480
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับเปลียนข้อมูลเป็ นดิจทิ ลั
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล ของสํานักงาน
คณะกรรมการดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2,648,000 บาท
2,648,000 บาท
2,648,000 บาท
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7.4.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของรัฐ
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือให้ภาครัฐมีระบบดิจทิ ลั กลางทีสําคัญและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน
- เพือสร้างการทํางานร่วมกันในรูปแบบบูรณาการให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- เพือลดความซําซ้อนและภาระด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงาน

890,277,000 บาท

7.4.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
4,072,407,900 บาท
7.4.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,072,407,900 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and
Cloud service: GDCC)

งบดําเนิ นงาน
890.2770
890.2770

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
890.2770
890.2770

7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
vCPU
เชิงปริมาณ : หน่วยประมวลผลรวมทีสามารถให้บริการ
32,000
48,000
80,000
ได้อย่างน้อยจํานวน 48,000 vCPU
( 2,815 )
Data set
เชิงปริมาณ : มีขอ้ มูลจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 ไฟล์
15
7
7
(Data set)
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
80
80
80
ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ร้อยละ
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ในปี งบประมาณ
100
100
100
ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- ทุนหมุนเวียน

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
1,189.2309
890.2770

1,992.9000

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,992.9000
1,992.9000
-

-

-

391.2579
391.2579
797.9730
797.9730

890.2770
890.2770
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของรัฐ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

890,277,000 บาท
890,277,000 บาท
890,277,000 บาท
890,277,000 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถานะการเงิน

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

ปี 2562
ปี 2563

ปี 2567

1 เงินสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ

31.6540

797.9730

-

-

-

-

2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุ นหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุ นและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

31.6540
-

797.9730
-

-

-

-

-

31.6540
31.6540
31.6540

797.9730
797.9730
-

-

-

-

-

2.0000

-

-

-

-

-

6.1.1 รายจ่ายประจํา

2.0000

-

-

-

-

-

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

29.6540

-

-

-

-

-

6.2.1 รายจ่ายประจํา

24.6393

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

5.0147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนํ าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอืน
6.1 ภารกิจพืนฐาน

7. คงเหลือ (5.-6.)

797.9730

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
1,594,364,800 บาท
- บาท

ปี 2564
1,294,414,900 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิตเิ พือการพัฒนาประเทศ
2. พันธกิจ
1. จัดทําสํามะโน สํารวจด้วยตัวอย่าง หรืออํานวยการ เพือให้ได้ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิงแวดล้อมของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ และให้คาํ ปรึกษา แนะนํา เกียวกับองค์ความรู ว้ ชิ าการ
ด้านสถิตแิ ก่ผูใ้ ช้บริการทุกภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิตแิ ละสารสนเทศให้เป็ นระบบ เพือสนับสนุ นการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการ เชือมโยงสถิตแิ ละข้อมูลของหน่ วยงานภาครัฐและภาคส่วนอืน ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิตขิ องประเทศให้มคี วามเป็ นมืออาชีพ
6. สร้างความตระหนักรู แ้ ก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสําคัญของการให้ขอ้ มูล
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : มีกระบวนการผลิตทางสถิตทิ มีี ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และมีการให้บริการด้านสถิตทิ หลากหลาย
ี
เข้าถึงง่าย
ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งาน
- ตัวชีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู ้ใช้ขอ้ มูล
(2) ผลสัมฤทธิ : บุคลากรด้านสถิตขิ องประเทศมีความรู ้
ความชํานาญ เป็ นมืออาชีพ
- ตัวชีวัด : จํานวนบุคลากรทีได้รบั การอบรม
(3) ผลสัมฤทธิ : ทุกภาคส่วนมีการนําข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
- ตัวชีวัด : จํานวนการให้บริการข้อมูลแก่ทกุ ภาคส่วน
(4) ผลสัมฤทธิ : ประเทศมีฐานข้อมูลสถิตทิ สํี าคัญจําเป็ น
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชีวัด : ร้อยละของข้อมูลสถิตใิ นฐานข้อมูลสถิติ
ทีสําคัญจําเป็ น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

86

87

คน

740

740

ครัง

430,000

480,000

ร้อยละ

93

95
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ปี 2562
970.1977
631.7651
338.4326
338.4326
-

ปี 2563
1,594.3648
637.6438
956.7210
834.5159
122.2051

ปี 2564
1,294.4149
658.0763
636.3386
636.3386
-
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่างสะดวก
รวดเร็ว ทัวถึง และเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2567
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนการให้บริการข้อมูล
แก่ทกุ ภาคส่วน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ข ้อมูล
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ครัง

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
1,594.3648
1,294.4149
1,135.9695
1,024.6015
990.8014
1,594.3648
1,294.4149
1,135.9695
1,024.6015
990.8014
-

430,000

480,000

485,000

490,000

495,000

ร้อยละ

86

87

88

89

90

ล้านบาท
ล้านบาท

1,594.3648
-

1,294.4149
-

1,135.9695
-

1,024.6015
-

990.8014
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที 1 : ข้อมูลสถิติ
ผลผลิตที 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของประเทศ
โครงการที 1 : โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563
โครงการที 2 : โครงการสํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
633.0778
131.4424
633.0778
24.9985
106.4439
-

104.4128
2.0311

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
30.9977
0.7298
498.1672
30.9977
0.7298
498.1672
30.9977
-

0.7298
-

รวม
1,294.4149
658.0763
636.3386

172.1444
20.0380

308.2847
22.0691

-

-

-

-

46.6924

46.6924

-

-

-

-

259.2924

259.2924
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

658,076,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
637.6438

ปี 2564
658.0763

637.6438
612.2325
25.4113
-

658.0763
633.0778
24.9985
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
683.3992
710.0040
736.0596
683.3992
658.4007
24.9985
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

710.0040
685.0055
24.9985
-

736.0596
711.0611
24.9985
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจําทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบตั งิ านในพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

658,076,300 บาท
633,077,800
325,638,600
319,426,700
6,211,900
307,439,200
24,998,500
24,998,500
12,628,000
36,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,104,000 บาท
10,660,500 บาท
570,000 บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7.2.1 ผลผลิตที 1 : ข้อมูลสถิติ
วัตถุประสงค์ :
- เพือจัดทําโครงการสํารวจข้อมูลพืนฐาน (Fundamental Statistics) ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สําหรับใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจน
ใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทําข้อมูลสถิตทิ มีี คุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็ นปัจจุบนั เพือสนองความต้องการ
ของผู ้ใช้ข ้อมูล ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สาํ นักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็ นศูนย์กลางข้อมูลสถิตขิ องประเทศ และสํานักงานสถิตจิ งั หวัด
เป็ นศูนย์ขอ้ มูลในจังหวัด เพือให้บริการข้อมูลสถิติ ทีรวดเร็ว ทัวถึงอย่างต่อเนือง
ด้วยวิธกี ารทีหลากหลาย
- เสริมสร้างความรู ้ ความชํานาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชา รวมทังส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพือเพิมพูนความรูแ้ ละประสบการณ์จากประเทศทีมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานทางสถิติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กบั ประเทศทีเป็ นมาตรฐานสากล สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทภารกิจ

636,338,600 บาท
308,284,700 บาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดทําข้อมูลสถิตดิ ว้ ยวิธสี าํ รวจ
2. ให้บริการด้านสถิตแิ ละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. อํานวยการ

งบดําเนิ นงาน
104.4128
58.4473
1.9438
44.0217

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
30.9977
0.7298
172.1444
1.7200
0.7298
159.3589
8.4714
29.2777
4.3141

รวม
308.2847
220.2560
10.4152
77.6135
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7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนรายงานสถิตดิ า้ นเศรษฐกิจ
18
15
16
18
18
และสังคม
(6)
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนผลการศึกษาการบูรณาการข้อมูล
1
1
1
1
1
จากแหล่งอืนเพือผลิตข้อมูลสถิติ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้ข ้อมูล
86
87
88
89
90
(-)
ร้อยละ
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสํารวจทีสามารถ
92
94
96
98
99
เผยแพร่ได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
(-)
ร้อยละ
เชิงเวลา : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน
96
96
96
96
96
ภายในวงเงินทีได้รบั
( 17.97 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
325.2993
308.2847
238.3445
232.6727
232.6727
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
325.2993
308.2847
238.3445
232.6727
232.6727
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

104.6145
96.0264
0.7445
123.9139
-

104.4128
30.9977
0.7298
172.1444
-

104.4128
0.7298
133.2019
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

104.4128
0.7298
127.5301
-

104.4128
0.7298
127.5301
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธีการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าอาคารสถานที
(12) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ
(13) ค่านําเย็นระบบปรับอากาศ
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

308,284,700 บาท
104,412,800
92,041,900
1,220,600
68,600
1,296,000
19,695,300
1,292,200
24,351,300
19,871,600
605,000
828,400
914,000
1,728,000
38,900
8,107,200
6,638,900
1,140,000
23,900
58,500
4,067,700
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 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 1,343 หน่วย)
(2) โครงการพัฒนาระบบบริการสํารวจสาธารณมติออนไลน์ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิตแิ ห่งเอเซียและแปซิฟิค (SIAP)
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิตริ ะหว่างประเทศ (ISI)
4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลสถิตโิ ครงสร้างพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประเมินความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565
5) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลสถานประกอบการ
จากสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็ นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลผู ้ถือครองทําการเกษตรโดยการบูรณาการ
ข้อมูลทางการเกษตรขนาดใหญ่เพือใช้เป็ นฐานในการจัดทําสํามะโนการเกษตร
พ.ศ. 2566 (ด้วยรูปแบบใหม่)
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการนําข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์
9) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจคุณภาพชีวติ ของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564
10) ค่าใช้จ่ายการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติเพือการเปลียนผ่านสู่องค์กรสถิตยิ ุคใหม่

30,997,700
30,997,700
30,817,700
1,540,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,540,000 บาท
29,277,700 บาท
20,109,200 บาท
9,168,500 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

180,000
729,800
729,800
699,500
30,300
172,144,400
63,120,000
32,915,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,392,000 บาท
648,200 บาท
26,340,700 บาท
4,475,400 บาท

10,256,400 บาท
8,471,400 บาท
15,210,300 บาท
4,314,100 บาท

718

7.2.2 ผลผลิตที 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
วัตถุประสงค์ :
- เพือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทําสถิติ
- เพือให้ประเทศมีข ้อมูลทีเป็ นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ
ของผู ้ใช้ขอ้ มูลและเป็ นปัจจุบนั
- เพือส่งเสริมให้เกิดการเชือมโยงและแลกเปลียน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ
ในหน่วยงานภาครัฐ

22,069,100 บาท

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
2.0311
1.2985
0.7326

รวมทังสิน
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ
2. เชือมโยงและบูรณาการข้อมูล

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
20.0380
17.8780
2.1600

รวม
22.0691
19.1765
2.8926

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมทีดําเนินการ
90
100
ตามแผนงานทีกําหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติ
(-)
ประเทศไทย ฉบับที 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ศูนย์
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์ข ้อมูลกลางระดับจังหวัด
46
61
76
ทีได้รบั การจัดตัง
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
80
100
100
ตามแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที 2
(-)
(พ.ศ. 2559 – 2564)
เดือน
เชิงเวลา : ดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนด
12
12
12
12
12
(6)
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
96
96
96
96
96
ในการดําเนินงานภายในวงเงินทีได้รบั
( 26.49 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
22.2166
22.0691
22.0691
22.0691
22.0691
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
22.2166
22.0691
22.0691
22.0691
22.0691
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2.0549
20.1617
-

2.0311
20.0380
-

2.0311
20.0380
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2.0311
20.0380
-

2.0311
20.0380
-

719

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่ารับรองและพิธีการ
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ระดับพืนที 76 จังหวัด
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเชือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ
ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน

22,069,100 บาท
2,031,100
2,031,100
137,000
955,800
244,200
71,200
56,200
366,700
200,000
20,038,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,038,000 บาท
840,000 บาท
2,160,000 บาท
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7.2.3 โครงการที 1 : โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
46,692,400 บาท
7.2.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามทีอยูจ่ ริง
ในวันสํามะโน โดยไม่คาํ นึงว่าบุคคลนันจะมีชอในทะเบี
ื
ยนทีอาศัยอยูห่ รือไม่ รวมทัง จํานวน
และลักษณะต่าง ๆ ของทีอยูอ่ าศัยของประชากร เพือให้ได้ข ้อมูลประชากรตามทีอยูจ่ ริงในระดับพืนทีย่อย
ในการนําไปใช้กาํ หนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ได้ถูกต้องตรงตามพืนทีจริง
- เพือใช้ข ้อมูลโครงสร้างประชากรเป็ นฐานข้อมูลในการจัดทําการคาดประมาณประชากร
(Population Projection)
- เพือวัดการเปลียนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและทีอยูอ่ าศัยในรอบ 10 ปี
7.2.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.2.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
593,364,200 บาท
7.2.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
593,364,200 บาท
- เงินงบประมาณ
7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
46.6924
46.6924

รวม
46.6924
46.6924

7.2.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
100
100
สํามะโนประชากรและเคหะตามแผนทีกําหนด
( 12.5 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : การดําเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
90
90
การควบคุมคุณภาพไม่นอ้ ยกว่าทีกําหนด
(-)
เดือน
เชิงเวลา : ดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนด
12
12
(6)
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
96
96
ในการดําเนินงานภายในวงเงินทีได้รบั
( 1.22 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
546.6718
46.6924
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

546.6718
546.6718
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน

46.6924
46.6924
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

46,692,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

46,692,400 บาท
46,692,400 บาท
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7.2.4 โครงการที 2 : โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
259,292,400 บาท
7.2.4.1 วัตถุประสงค์
- เพือเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐานทีแสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจ ทางการบริการ
การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานทีเก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร และการสือสาร
และโรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น
- เพือเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเกียวกับจํานวนและขนาด
ของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดําเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลียนแปลงของวัตถุดบิ
และสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ
7.2.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.2.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)
511,304,800 บาท
7.2.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
511,304,800 บาท
- เงินงบประมาณ
7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. จัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
259.2924
259.2924

รวม
259.2924
259.2924

7.2.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงาน
100
100
100
โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ตามแผนทีกําหนดในแต่ละปี
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
95
95
95
ผลผลิตทีได้จากการปฏิบตั งิ านโครงการสํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ในแต่ละปี
เชิงเวลา : ดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนด
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดําเนินงานภายในวงเงินทีได้รบั

เดือน
ร้อยละ

-

12
96

12
96

12
96

-
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
259.2924
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

259.2924
259.2924
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
192.1567

59.8557

-

192.1567
192.1567
-

59.8557
59.8557
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

259,292,400 บาท
259,292,400 บาท
259,292,400 บาท

726

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มเี งินนอกงบประมาณ)

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
474,518,400 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นผู น้ าํ การเปลียนแปลงเพือขับเคลือนเศรษฐกิจอนาคต ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. พันธกิจ
ช่วยให้คนไทยทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Go Online) เพือโอกาสและชีวติ ทีดีกว่า

ปี 2564
750,575,000 บาท
- บาท
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ปฏิรูปกระบวนการทํางานของภาครัฐ
เพือผลักดันให้เกิดการให้บริการภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในรู ปแบบทีเป็ นตามมาตรฐานสากล
และมีความมันคงปลอดภัย รวมทังทําให้เจ้าหน้าทีรัฐมีเครืองมือ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีช่วยสนับสนุนการให้บริการ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนทําได้อย่างรวดเร็วและทัวถึง
เพือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
รวมถึงเป็ นการสร้างสภาพแวดล ้อมและเตรียมความพร้อม
ของประเทศให้น่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ
อันจะส่งผลต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
และทําให้การประกอบธุรกิจทําได้สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุน
ในการทําธุรกิจ ซึงช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในยุคดิจทิ ลั
- ตัวชีวัด : มีมาตรฐานสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Digital ID/การใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกสฺ/์ ชุดข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐและมีเครืองมือในการปกป้ องระบบ
หรือข้อมูลทีสําคัญของภาครัฐ สําหรับ 250 หน่วยงาน
(2) ผลสัมฤทธิ : ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้ใช้บริการ
ทีได้มาตรฐานเพือเป็ นเครืองมือช่วยสร้างความเชือมัน
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทน่ี าเชือถือ พร้อมมีกลไก
การดูแลความเสียงและผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับประชาชน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
- ตัวชีวัด : หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทําร่างหรือทบทวน
SP/DP ตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

ระบบ

-

1

หน่วยงาน

-

80
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ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(3) ผลสัมฤทธิ : ประเทศสามารถบูรณาการทํางานด้านธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
ทังในส่วนของภาครัฐและเอกชน ภายใต้กรอบการดําเนินงาน
ของแผนยุทธศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องกับการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ตัวชีวัด : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้านมาตรฐานทีสอดคล้อง
กับแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั
เพือเศรษฐกิจและสังคม

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

ฉบับ

ปี 2563

ปี 2564

-

1
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั

ปี 2562
411.2230
130.1295
247.1951
114.2845
132.9106
33.8984
33.8984

ปี 2563
474.5184
134.1005
247.9264
167.9208
80.0056
92.4915
92.4915

ปี 2564
750.5750
140.9640
251.2278
161.8836
89.3442
358.3832
358.3832
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์และพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ของประเทศ
เพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนนโยบายและแผนของรัฐ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์และพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ของประเทศ
เพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนนโยบายและแผนของรัฐ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
474.5184
750.5750
381.5982
387.4693
382.7852
474.5184
750.5750
381.5982
387.4693
382.7852
-

134.1005
-

140.9640
-

146.6026
-

152.4667
-

158.5654
-

เชิงปริมาณ : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้านมาตรฐานทีสอดคล้องกับ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม

ฉบับ

-

1

-

-

-

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู ้เข้ารับการฝึ กอบรม
มีความรู แ้ ละทักษะด้านดิจทิ ลั เพิมขึน
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์และพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ของประเทศ
เพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนนโยบายและแผนของรัฐ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

ร้อยละ

-

70

80

80

80

เดือน
ร้อยละ

12
100

12
100

12
100

12
100

12
100

ล้านบาท
ล้านบาท

167.9208
-

161.8836
-

136.6583
-

136.6583
-

125.8825
-

เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทําร่าง
หรือทบทวน SP/DP ตามกฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการรับรู ้
ร่างกฎหมาย

หน่วยงาน

-

80

80

80

80

ร้อยละ

-

80

80

80

80
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์
ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจทิ ลั เพือให้ระบบ
งานเทคโนโลยีดิจทิ ลั ต่าง ๆ เชือมโยงกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมันคงปลอดภัย และน่ าเชีอถือ
เชิงปริมาณ : มีมาตรฐานสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Digital ID/การใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกสฺ /์ ชุดข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐและมีเครืองมือในการปกป้ อง
ระบบหรือข้อมูลทีสําคัญของภาครัฐ สําหรับ 250
หน่วยงาน

หน่ วยนับ
เดือน
ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
12
12
12
12
12
100
100
100
100
100
80.0056
-

ระบบ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ
ร้อยละ
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
เดือน
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที ร้อยละ
ได้รบั
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท

89.3442
-

89.3442
-

89.3442
-

89.3442
-

-

1

-

-

-

12
100

85
12
100

85
12
100

85
12
100

85
12
100

92.4915
-

358.3832
-

8.9931
-

8.9931
-

8.9931
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
โครงการที 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย
และกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจทิ ลั
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจทิ ลั ของรัฐ

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
750.5750
140.9640
161.8836
-

รวม
750.5750
140.9640
161.8836

-

-

-

161.8836

-

161.8836

-

-

-

89.3442

-

89.3442

-

-

-

89.3442

-

89.3442

-

-

-

358.3832
358.3832

-

358.3832
358.3832
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

140,964,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
134.1005

ปี 2564
140.9640

134.1005
134.1005
-

140.9640
140.9640
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
146.6026
152.4667
158.5654
146.6026
146.6026
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

152.4667
152.4667
-

158.5654
158.5654
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

140,964,000 บาท
140,964,000 บาท
140,964,000 บาท
140,964,000 บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
7.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
วัตถุประสงค์ :
- สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. และคณะอนุกรรมการ
ทีเกียวข้องในการขับเคลือนภารกิจตามแผนปฏิบตั กิ ารของแผนยุทธศาสตร์ทเกี
ี ยวข้อง
กับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และงานเชิงนโยบายทีเกียวข้อง

161,883,600 บาท
161,883,600 บาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
161.8836
161.8836
-

รวม
161.8836
161.8836

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
เชิงปริมาณ : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1
โครงสร้างพืนฐานด้านมาตรฐานทีสอดคล้องกับ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู ้เข้ารับการฝึ กอบรม
มีความรู แ้ ละทักษะด้านดิจทิ ลั เพิมขึน
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

ร้อยละ

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

เดือน

-

70

80

80

80

12

12

12

12

100

100

100

100

ล้านบาท

12
(6)
100
( 49.76 )
167.9208

161.8836

136.6583

136.6583

125.8825

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

167.9208
167.9208
-

161.8836
161.8836
-

136.6583
136.6583
-

136.6583
136.6583
-

125.8825
125.8825
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุ นการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(1) ค่าเช่าสํานักงาน (ชัน 20-22)
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ค่าเช่าสํานักงาน (ชัน 15)
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

161,883,600 บาท
161,883,600
161,883,600
161,883,600
25,225,300
75,675,900
25,225,300
25,225,300
25,225,300

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
10,775,800 บาท

32,327,400
10,775,800
10,775,800
10,775,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจทิ ลั
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ต่อยอดผลการศึกษาผลกระทบของ Disruptive Technology
- จัดทํากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ รวมถึงการตรวจประเมินและรับรองทีจําป็ นเพือกํากับดูแล
การใช้เทคโนโลยีทเกี
ี ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมทางอิลก็ ทรอนิกส์
- กําหนดมาตรฐานทีเกียวข้องกับการกํากับธุรกิจทีให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
- สร้างความมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและผูใ้ ช้บริการในการจัดทําออกแบบกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
ตลอดจนมาตรฐานทีเกียวข้อง
- สร้างการรับรู ้ ความพร้อมและความเข้าใจในหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และกฎหมายทีเกียวข้องกับ
การกํากับดูแล
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

89,344,200 บาท
89,344,200 บาท

437,382,400 บาท
437,382,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
89.3442
89.3442
-

รวม
89.3442
89.3442

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทําร่าง
80
80
80
80
หรือทบทวน SP/DP ตามกฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการรับรู ้
80
80
80
80
ร่างกฎหมาย
เดือน
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ
12
12
12
12
12
(6)
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
100
100
100
100
100
งบประมาณทีได้รบั
( 70.92 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
80.0056
89.3442
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

80.0056
80.0056
-

89.3442
89.3442
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
89.3442

89.3442

89.3442

89.3442
89.3442
-

89.3442
89.3442
-

89.3442
89.3442
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจทิ ลั

89,344,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

89,344,200 บาท
89,344,200 บาท
89,344,200 บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของรัฐ
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือให้เกิดการขับเคลือนรัฐบาลดิจทิ ลั อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้าน
เพือสนับสนุนแนวทาง
- เพือให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการ
ในรูปแบบ Common Solution พร้อมทังสภาพแวดล้อมทีดีต่อการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
- เพือสร้างประสิทธิภาพให้การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ลดความซําซ้อนในการพิจารณางบประมาณ
และพัฒนาการทํางานและบริการภาครัฐได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี

358,383,200 บาท
358,383,200 บาท

7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
477,854,000 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
477,854,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพือเปลียนผ่านสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
358.3832
358.3832
-

รวม
358.3832
358.3832

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : มีมาตรฐานสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1
Digital ID/การใช้ลายมือชืออิเล็กทรอนิกสฺ /์ ชุดข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐและมีเครืองมือในการปกป้ อง
ระบบหรือข้อมูลทีสําคัญของภาครัฐ สําหรับ 250
หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ
เชิงเวลา : สามารถดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ

ร้อยละ

เชิงต้นทุน : สามารถดําเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีได้รบั

ร้อยละ

เดือน

12
(6)
100
( 39.14 )

85
12

85
12

85
12

85
12

100

100

100

100
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
92.4915
358.3832
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

92.4915
92.4915
-

358.3832
358.3832
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
8.9931

8.9931

8.9931

8.9931
8.9931
-

8.9931
8.9931
-

8.9931
8.9931
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของรัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าพัฒนาระบบ หน่วยปฏิบตั สิ าํ นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

358,383,200 บาท
358,383,200
358,383,200
8,993,100
349,390,100
349,390,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
สถานะการเงิน
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุ นหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุ นและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนํ าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอืน
6.1 ภารกิจพืนฐาน
6.1.1 รายจ่ายประจํา

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ปี 2562

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
14.3878
14.7424
14.7424

15.1990
16.0424

ปี 2563
13.1532
13.7972

ปี 2567

6.9014
9.1410

9.0843
4.7129

11.9578
2.4300

9.3144
5.4280

9.3144
5.4280

9.3144
5.4280

31.2414
31.2414
18.0882

26.9504
26.9504
26.9504

14.3878
14.3878
14.3878

14.7424
14.7424
14.7424

14.7424
14.7424
14.7424

14.7424
14.7424
14.7424

18.0882

26.9504

14.3878

14.7424

14.7424

14.7424

18.0882

26.9504

14.3878

14.7424

14.7424

14.7424

14.7424

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

6.2.1 รายจ่ายประจํา

-

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. คงเหลือ (5.-6.)

13.1532

กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2563
1,271,650,300 บาท
30,000,000 บาท

ปี 2564
1,091,877,500 บาท
27,211,200 บาท

หมายเหตุ* เป็ นจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนําไทยสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. พันธกิจ
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั วิจยั นโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตาม
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ในอนาคต
2. ส่งเสริม สนับสนุ นการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอืนหรือประกอบกิจการเกียวกับอุตสาหกรรม
หรือนวัตกรรมดิจทิ ลั
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน
สังคมและท้องถิน
4. ส่งเสริม สนับสนุ น และดําเนินการเกียวกับการพัฒนากําลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิ ลั ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกียวกับ
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจทิ ลั
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3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ

และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิ ลั ในการขับเคลือนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 2,000 ล้านบาท
- ตัวชีวัด : เกิดนโยบายทีผลักดันไปสู่การปฏิบตั ิ
- ตัวชีวัด : เกิดความร่วมมือกับบุคคลอืนในการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาเชิงพืนทีด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ดิจทิ ลั (จังหวัดขอนแก่น พืนทีภาคใต้ พืนทีตะเข็บ
ชายแดนภาคอีสาน และจังหวัดชลบุร)ี
- ตัวชีวัด : เกิดการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคม
ท้องถิน ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชีวัด : กําลังคนหรือบุคลากรเกิดการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
(2) ผลสัมฤทธิ : ผู ้ประกอบการ เกษตร ประชาชน
กําลังแรงงาน บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้รบั
การพัฒนาด้านดิจทิ ลั
- ตัวชีวัด : เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของ
SME เกษตรกร ชุมชน
- ตัวชีวัด : จํานวนสถานศึกษาทีได้รบั การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพือยกระดับทักษะด้านดิจทิ ลั
- ตัวชีวัด : ผู ้ประกอบการวิสาหกิจเริมต้น Startup
ได้รบั การพัฒนา
- ตัวชีวัด : จํานวนนักเรียน ครู แรงงานทีได้รบั
การพัฒนาทักษะดิจทิ ลั

ปี 2563

ปี 2564

เรือง
พืนที

3
4

-

ราย

1,000

-

ล้านบาท

300

-

ราย

20,000

-

ราย

-

2,794

แห่ง

-

78

ราย

-

115

ราย

-

10,160
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ผลสัมฤทธิ
และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
(3) ผลสัมฤทธิ : จํานวนประชาชนได้รบั การพัฒนามีความรู ้
ความตระหนัก ได้ขอ้ มูลข่าวสารจากโครงการพืนฐาน
การพัฒนาด้านดิจทิ ลั
- ตัวชีวัด : จํานวนประชาชนได้รบั การพัฒนามีความรู ้
ความตระหนัก ได้ขอ้ มูลข่าวสารจากโครงสร้างพืนฐาน
การพัฒนาด้านดิจทิ ลั
- ตัวชีวัด : จํานวนหน่วยงานสามารถนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชีวัด : เกิดการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านดิจทิ ลั
- ตัวชีวัด : เกิดแผนงานพัฒนาเมืองทีได้รบั การ
ประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
(4) ผลสัมฤทธิ : เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ 1,503 ล้านบาท
- ตัวชีวัด : เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ภาคเอกชนร่วมภาครัฐ
- ตัวชีวัด : รายงานผลการสํารวจและศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
(5) ผลสัมฤทธิ : สร้างรายได้เพิมให้กับเกษตรกร ประชาชน
ผู ้ประกอบการ ชุมชน 373.0400 ล้านบาท
- ตัวชีวัด : ผู ้ประกอบการวิสาหกิจเริมต้น/ท่องเทียว/
SME/ ชุมชน มีรายได้เพิม

ค่าเป้ าหมาย
หน่ วยนับ
ปี 2563

ปี 2564

ราย

-

400,000

หน่วยงาน

-

55

ระบบ
พืนที

-

12
28

ล้านบาท

-

1,503

รายงาน

-

7

ล้านบาท

-

373.0400
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทังสิน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูส่ ากล
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1,201.2062
104.8888
774.4614
83.4096
691.0518
321.8560
-

1,271.6503
150.4499
502.8288
72.9046
429.9242
618.3716
15.1596
202.3868
52.1336

1,091.8775
162.4930
440.8761
71.8862
368.9899
488.5084
85.1850
144.7233
43.8828
50.0533

321.8560
-

348.6916
-

129.5211
35.1429
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5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ส่งเสริม สนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
และนวัตกรรมดิจทิ ลั ในการขับเคลือนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : เกิดการลงทุนของ
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ภาคเศรษฐกิจ สังคม
และประชาชน เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนากําลังคน
และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : การสํารวจและศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรมเพือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ของประเทศ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
1,301.6503
1,119.0887
1,633.0962
947.4366
539.7440
1,271.6503
1,091.8775
1,628.4252
942.7656
535.0730
30.0000
27.2112
4.6710
4.6710
4.6710
30.0000
27.2112
4.6710
4.6710
4.6710

ราย

25

30

30

30

30

ราย

600

600

600

600

600

คน

1,000

2,000

1,500

1,500

1,500

รายงาน

3

7

5

5

5

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,271.6503
30.0000
30.0000

1,091.8775
27.2112
27.2112

1,628.4252
4.6710
4.6710

942.7656
4.6710
4.6710

535.0730
4.6710
4.6710

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตที 1 : ขับเคลือนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
นานาชาติ (World Expo 2020)
โครงการที 2 : โครงการงานมหกรรม
Digital Thailand Big Bang
โครงการที 3 : โครงการพัฒนาทางรอดไทย
ผลัก 5D พัฒนา 5G
โครงการที 4 : โครงการสตาร์ทอัพคนละครึง
โครงการที 5 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การแข่งขันภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,091.8775
162.4930
71.8862
-

รวม
1,091.8775
162.4930
71.8862

-

-

-

71.8862

-

71.8862

-

-

-

368.9899

-

368.9899

-

-

-

87.1414

-

87.1414

-

-

-

89.0223

-

89.0223

-

-

-

33.0870

-

33.0870

-

-

-

15.5700
16.7002

-

15.5700
16.7002

-

-

-

50.9744

-

50.9744

-

-

-

76.4946

-

76.4946

-

-

-

85.1850

-

85.1850

-

-

-

48.9878

-

48.9878

โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนืองในแหล่ง
ท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงของภาค

-

-

-

36.1972

-

36.1972

-

-

-

144.7233
19.5804

-

144.7233
19.5804

โครงการที 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตร

-

-

-

15.3828

-

15.3828

โครงการที 6 : โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่
เมืองทันสมัยเพือคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน
โครงการที 7 : โครงการเรียนโค้ดดิง
พัฒนา STEM
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที 3 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
จังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่
โครงการที 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเกษตร
โครงการที 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน
โครงการที 6 : โครงการพัฒนาการท่องเทียว
ของภาคตะวันออก
โครงการที 7 : โครงการพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน
โครงการที 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
บนบกบริเวณตอนในของภาค เชือมโยงกับ
แหล่งท่องเทียวทางทะเลทีมีชอเสี
ื ยง
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการแผนพัฒนา
Thailand Smart Mobility
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที 1 : โครงการสร้างและพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริมต้น
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการจัดตังสถาบันไอโอที
เพือพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต
โครงการที 2 : โครงการยกระดับศูนย์
การเรียนรู เ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
เพืออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ)
ในพืนที EEC
โครงการที 3 : โครงการเมืองน่าอยู่ EEC
9. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพือรองรับสังคมสูงวัย
โครงการที 1 : โครงการสร้างผู ้สูงวัยและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สู ้ภัยไซเบอร์
โครงการที 2 : โครงการ Coding เพือผู ้สูงอายุ

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
26.2420

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
26.2420

-

-

-

7.5798

-

7.5798

-

-

-

6.3459

-

6.3459

-

-

-

12.0000

-

12.0000

-

-

-

51.1164

-

51.1164

-

-

-

6.4760

-

6.4760

-

-

-

43.8828

-

43.8828

-

-

-

43.8828

-

43.8828

-

-

-

50.0533

-

50.0533

-

-

-

50.0533

-

50.0533

-

-

-

129.5211

-

129.5211

-

-

-

81.0737

-

81.0737

-

-

-

22.5150

-

22.5150

-

-

-

25.9324
35.1429

-

25.9324
35.1429

-

-

-

9.3153

-

9.3153

-

-

-

25.8276

-

25.8276
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

162,493,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2563
150.4499

ปี 2564
162.4930

150.4499
150.4499
-

162.4930
162.4930
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
168.9931
175.7529
182.7831
168.9931
168.9931
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

175.7529
175.7529
-

182.7831
182.7831
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

162,493,000 บาท
162,493,000 บาท
162,493,000 บาท
162,493,000 บาท
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7.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
7.2.1 ผลผลิตที 1 : ขับเคลือนยุทธศาสตร์สง่ เสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
วัตถุประสงค์ :
- เพือให้ประเทศไทย มีข ้อมูล องค์ความรู ้ ด้านดิจทิ ลั ทีทันสมัย สําหรับประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และดําเนินการขับเคลือนการพัฒนาดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้ าหมาย ตามทีกําหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

71,886,200 บาท
71,886,200 บาท

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

รวมทังสิน
1. ขับเคลือนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2. สํารวจและศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
71.8862
9.9970
61.8892
-

รวม
71.8862
9.9970
61.8892

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายงาน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสํารวจและศึกษา
3
3
3
3
3
ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
(3)
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการจัดประชุมผู ้นําระดับประเทศ
1
1
1
1
จากนานาชาติ
เรือง
เชิงคุณภาพ : มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ
3
3
3
3
คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ
หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ : จํานวนหน่วยงานสามารถนําข้อมูล
25
25
25
25
ไปใช้ประโยชน์
รวมทังสิน
ล้านบาท
82.9046
71.8862
71.8862
70.4414
70.4414
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
72.9046
71.8862
71.8862
70.4414
70.4414
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

72.9046
10.0000
10.0000

71.8862
-

71.8862
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

70.4414
-

70.4414
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ขับเคลือนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(1) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

71,886,200 บาท
71,886,200
71,886,200
71,886,200
1,444,800
7,224,000
1,444,800
1,444,800
1,444,800
1,444,800
1,444,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
368,989,900 บาท
7.3.1 โครงการที 1 : โครงการจัดแสดงนิ ทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)
87,141,400 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทังประเทศภาคีสมาชิกอืน ๆ ทีเข้าร่วม
จัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เกิดจาก Connection Minds และ Creating The Future
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั รวมทังจะเป็ นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และความพร้อม
ของประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็ นประเทศ 4.0 (Thailand 4.0) อีกด้วย
7.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ-เอมิเรตส์
7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
958,776,500 บาท
7.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
939,115,400 บาท
- เงินงบประมาณ
19,661,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
87.1414
87.1414
-

รวม
87.1414
87.1414

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความก้าวหน้าของ
90
100
การดําเนินโครงการ
( 90 )
หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ : มีการสร้างเครือข่ายหน่วยงาน
10
ภายนอกทังภาครัฐและภาคเอกขนเขา้ มามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานโครงการ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท

861.6351

97.1414

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

851.9740
851.9740
9.6611
9.6611

87.1414
87.1414
10.0000
10.0000

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดแสดงนิ ทรรศการนานาชาติ
(World Expo 2020)
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เงินนอกงบประมาณ
2) ก่อสร้างพืนทีแสดงผลงานนวัตกรรม
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

87,141,400 บาท
10,000,000 บาท
87,141,400 บาท
10,000,000 บาท
87,141,400 บาท
10,000,000 บาท
24,094,000 บาท
10,000,000 บาท
63,047,400 บาท
887,895,600
550,000,000
274,848,200
63,047,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.3.2 โครงการที 2 : โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang
89,022,300 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากทัวโลก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั และสร้างความเชือมัน
ให้กบั นักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนสร้างให้เกิดความเชือมโยง ความร่วมมือในการพัฒนากําลังคน เพือสร้างสรรค์
ั กภูมภิ าค
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์/บริการดิจทิ ลั และเพือเปิ ดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความรู ด้ า้ นดิจทิ ลั สูท่ วทุ
ของประเทศ และเป็ นการสร้างความเชือมันต่อนานาชาติให้เห็นความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย
ในการเป็ น Digital Technology Hub และเป็ นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ชันนํา ของภูมภิ าค
ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย
7.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
656,089,200 บาท
7.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
606,089,200 บาท
- เงินงบประมาณ
50,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. งานมหกรรม Digital Thailand Big Bang

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
89.0223
89.0223
-

รวม
89.0223
89.0223

7.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : มีผู ้เข้าร่วมชม Digital Thailand
400,000
200,000
400,000
400,000
400,000
Big Bang
( 400,000 )
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานพันธมิตร
20
20
20
20
ต่างประเทศเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมในงาน
ประเทศ
เชิงปริมาณ : จํานวนการรับรู แ้ ละสร้างความเชือมัน
10
10
10
10
สูส่ ายตาอารยะประเทศ และสร้างชือเสียงการทํางาน
ให้กบั ประเทศไทย
ล้านบาท
เชิงคุณภาพ : เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุน
1,000
1,000
1,000
1,000
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
300.0000
89.0223
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

250.0000
250.0000
50.0000
50.0000

89.0223
89.0223
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
89.0223

89.0223

89.0223

89.0223
89.0223
-

89.0223
89.0223
-

89.0223
89.0223
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang

89,022,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

89,022,300 บาท
89,022,300 บาท
89,022,300 บาท
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7.3.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนาทางรอดไทยผลัก 5D พัฒนา 5G
33,087,000 บาท
7.3.3.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในประเด็นสําคัญ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) , การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับอุตสาหกรรม
Animation , Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการพัฒนา 5G Application รวมถึงการใช้ระบบ Regulatory Sandbox โดยเน้นให้เกิด
การยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตและบริการ ในพืนทียุทธศาสตร์ทสํี าคัญ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือส่งเสริมการลงทุนด้านดิจทิ ลั และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (New S-curve) ของประเทศ
และเป็ นการสร้าง ความเชือมันต่อนักลงทุนทังในและต่างประเทศให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อม
ของประเทศไทยภายหลัง เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
7.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
132,348,000 บาท
7.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
132,348,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาทางรอดไทยผลัก 5D พัฒนา 5G

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
33.0870
33.0870
-

รวม
33.0870
33.0870

7.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
3
3
3
3
ด้านดิจทิ ลั
ล้านบาท
เชิงคุณภาพ : เกิดการร่วมลงทุนภาคเอกชน
180
180
180
180
ร่วมภาครัฐ
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
33.0870
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

33.0870
33.0870
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
33.0870

33.0870

33.0870

33.0870
33.0870
-

33.0870
33.0870
-

33.0870
33.0870
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางรอดไทยผลัก 5D พัฒนา 5G

33,087,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

33,087,000 บาท
33,087,000 บาท
33,087,000 บาท

764

7.3.4 โครงการที 4 : โครงการสตาร์ทอัพคนละครึง
7.3.4.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมวิสาหกิจดิจทิ ลั จากระยะเริมต้นถึงระยะการเติบโต (Growth stage) ให้สามารถสร้างธุรกิจ
ทีเติบโตในระดับนานาชาติ และประสบผลสําเร็จในการระดมทุน และสามารถขยายบริการ (Scale up)
ในลักษณะทีเป็ น โครงสร้างพืนฐานทางดิจทิ ลั เพือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศ
และการให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุม่ อย่างทัวถึง สามารถใช้ประโยชน์และสร้างโอกาส
จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อุบตั ใิ หม่ (Digital disruption)
โดยใช้ประเทศไทยเป็ นฐานในการพัฒนาธุรกิจ และเปิ ดพืนทีในการพัฒนานวัตกรรม (Sandbox)
โดยหน่วยงานภาครัฐ เกิดการใช้ตลาดภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจทิ ลั เริมต้น
(Government procurement for startups) กระตุน้ ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
ให้กบั ภาคเอกชนในประเทศ

15,570,000 บาท

7.3.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
80,964,000 บาท
7.3.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
62,280,000 บาท
- เงินงบประมาณ
18,684,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. สตาร์ทอัพคนละครึง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
15.5700
15.5700
-

รวม
15.5700
15.5700

7.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนวิสาหกิจดิจทิ ลั เริมต้น
15
15
15
15
รวมทังสิน
ล้านบาท
20.2410
20.2410
20.2410
20.2410
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15.5700
15.5700
15.5700
15.5700
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

15.5700
4.6710

15.5700
4.6710

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

15.5700
4.6710

15.5700
4.6710
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสตาร์ทอัพคนละครึง
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ

15,570,000 บาท
4,671,000 บาท
15,570,000 บาท
4,671,000 บาท
15,570,000 บาท
4,671,000 บาท
15,570,000 บาท
4,671,000 บาท
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7.3.5 โครงการที 5 : โครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันภาคประชาชน
และภาคธุรกิจข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
16,700,200 บาท
7.3.5.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนากําลังคนด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้ตอบสนองต่อ ความต้องการในภาคธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนให้ผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย สามารถนําข้อมูลมาต่อยอดธุรกิจเพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ
เกิดต้นแบบธุรกิจ SMEs ทีสามารถสร้างผลกระทบและยกระดับธุรกิจจากการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
สร้างโอกาสและกลไกในจับคู่ธุรกิจระหว่าง ผู ้ประกอบอาชีพ ผู ้ประกอบการด้านข้อมูลขนาดใหญ่
และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีต้องการยกระดับธุรกิจด้วย ข้อมูล สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิมจากการยกระดับ
ทักษะให้กบั เด็ก เยาวชน และผู ้สนใจด้านข้อมูลขนาดใหญ่ เพือการประยุกต์ใช้ และสร้างอาชีพในอนาคต
7.3.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.3.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
66,800,800 บาท
7.3.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
66,800,800 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันภาคประชาชนและภาคธุรกิจด้วย
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
16.7002
16.7002
-

รวม
16.7002
16.7002

7.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน และนักศึกษา
1,800
1,800
1,800
1,800
เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทังสิน
ล้านบาท
16.7002
16.7002
16.7002
16.7002
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
16.7002
16.7002
16.7002
16.7002
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

16.7002
-

16.7002
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

16.7002
-

16.7002
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันภาคประชาชน
และภาคธุรกิจข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

16,700,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

16,700,200 บาท
16,700,200 บาท
16,700,200 บาท
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7.3.6 โครงการที 6 : โครงการยกระดับเมืองน่ าอยูเ่ มืองทันสมัยเพือคนไทยเท่าเทียม
และเท่าทัน
7.3.6.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนากลไกในการขับเคลือนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หรือเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะอย่างยังยืน
ให้เกิดขึนอย่างเป็ นรูปธรรมผ่านศูนย์บริการ และกระตุน้ เมืองรองให้เกิดความตืนตัวในการพัฒนา
เมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ สร้างเครือข่ายบุคคลากรของเมืองในการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ด้านข้อมูลและ API เมืองสําหรับการต่อยอดทางนวัตกรรม
และเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้ายการเชือมโยงแลกเปลียนข้อมูล สร้าง ecosystem สําหรับทดลอง
ทดสอบและพัฒนาบริการของเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม พร้อมสร้างเครืองมือ
ในการจัดอันดับเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะของประเทศไทย เพือผลักดันสูก่ ารจัดอันดับเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะระดับสากล

50,974,400 บาท

7.3.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.3.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
203,897,600 บาท
7.3.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
203,897,600 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ยกระดับเมืองน่าอยูเ่ มืองทันสมัยเพือคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
50.9744
50.9744
-

รวม
50.9744
50.9744

7.3.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
พืนที
เชิงปริมาณ : จํานวนแผนงานพัฒนาเมืองทีได้รบั
28
28
28
28
รวมทังสิน
ล้านบาท
50.9744
50.9744
50.9744
50.9744
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
50.9744
50.9744
50.9744
50.9744
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

50.9744
-

50.9744
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

50.9744
-

50.9744
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับเมืองน่ าอยูเ่ มืองทันสมัยเพือคนไทย
เท่าเทียมและเท่าทัน

50,974,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

50,974,400 บาท
50,974,400 บาท
50,974,400 บาท
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7.3.7 โครงการที 7 : โครงการเรียนโค้ดดิงพัฒนา STEM
7.3.7.1 วัตถุประสงค์
- ยกระดับสถานศึกษาเพือรองรับการเรียนเชิงปฏิบตั กิ ารทีผสมผสานวิชา STEM และ Coding
ซึงช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู ผ้ ่านประสบการณ์จริง โดยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู ้
ทักษะ STEM และ Coding ผ่าน Digital Platform ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้มคี วามพร้อมเท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําแก่เยาวชนผูเ้ รียนได้
และนําร่องให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมสร้างการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
STEM และ Coding ในอุปกรณ์ทความหลากหลาย
ี
ราคาถูก ส่งเสริมให้ผู ้ใช้งาน
สามารถเลือกประยุกต์ใช้จากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้งานด้าน IoT เครืองมือ
วิเคราะห์ข ้อมูล Artificial Intelligence

76,494,600 บาท

7.3.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.3.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
305,978,400 บาท
7.3.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
305,978,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. เรียนโค้ดดิงพัฒนา STEM

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
76.4946
76.4946
-

รวม
76.4946
76.4946

7.3.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โรงเรียน
เชิงปริมาณ : จํานวนสถานศึกษาขนาดใหญ่ใน
38
38
38
38
เขตเมือง ทีได้รบั การพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พือ
ยกระดับทักษะด้าน Coding STEM และ IoT
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
2,800
2,800
2,800
2,800
มัธยมศึกษา ทีได้รบั การพัฒนาทักษะ Coding
STEM และ IoT
โรงเรียน
เชิงปริมาณ : จํานวนสถานศึกษาขนาดกลางได้รบั
40
40
40
40
การพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พือยกระดับทักษะด้าน
Coding STEM และ IoT
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
5,560
5,560
5,560
5,560
มัธยมศึกษา ทีได้รบั การพัฒนาทักษะ Coding
STEM และ IoT
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนเป้ าหมาย ทีได้รบั พัฒนาทักษะการสอน
ด้าน Coding STEM และ IoT
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
140

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
140

140

140

ล้านบาท

-

76.4946

76.4946

76.4946

76.4946

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

76.4946
76.4946
-

76.4946
76.4946
-

76.4946
76.4946
-

76.4946
76.4946
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเรียนโค้ดดิงพัฒนา STEM

76,494,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

76,494,600 บาท
76,494,600 บาท
76,494,600 บาท
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7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
7.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั หุน่ ยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

85,185,000 บาท
48,987,800 บาท

7.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
105,375,600 บาท
7.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
105,375,600 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจทิ ลั เพือยกระดับ
อุตสาหกรรม (Digital Standard)
2. มหาวิทยาลัยไอโอที (IoT Academy)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
48.9878
43.6822
5.3056

-

รวม
48.9878
43.6822
5.3056

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
สถาบัน
เชิงปริมาณ : ยกระดับโครงสร้างพืนฐานทาง
1
1
การศึกษาตอบโจทย์นกั ลงทุนและเอกชน
ในอุตสาหกรรม IoT
ศูนย์
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
1
1
ดิจทิ ลั รองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย (S-curve)
มาตราฐาน
เชิงปริมาณ : เกิดการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
1
บริการดิจทิ ลั ด้าน Software ร่วมกับภาคเอกชน
(-)
ราย
เชิงปริมาณ : มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
20
และบริการดิจทิ ลั ด้าน Software
(-)
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
7.4000
48.9878
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7.4000
7.4000
-

48.9878
48.9878
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
48.9878

-

-

48.9878
48.9878
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

48,987,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

48,987,800 บาท
48,987,800 บาท
48,987,800 บาท
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7.4.2 โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิมผลิตภาพ และพัฒนา
ผู ้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั หุน่ ยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

36,197,200 บาท

7.4.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
80,154,000 บาท
7.4.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
80,154,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั เพือเกษตรสมัยใหม่
2. ส่งเสริมผู ้ประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
36.1972
23.4357
12.7615
-

รวม
36.1972
23.4357
12.7615

7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อย (พืชสวน/พืชไร่)
400
เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(-)
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรรายย่อยประยุกต์
600
600
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบการ SME รายย่อย
1,000
1,000
รวมทังสิน
ล้านบาท
7.7596
36.1972
36.1972
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
7.7596
36.1972
36.1972
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7.7596
-

36.1972
-

36.1972
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

36,197,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

36,197,200 บาท
36,197,200 บาท
36,197,200 บาท
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7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
144,723,300 บาท
7.5.1 โครงการที 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื อง
ในแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของภาค
19,580,400 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนืองในแหล่งท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยง
ของภาคให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยังยืน
7.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดกระบี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา
7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
104,155,900 บาท
7.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
104,155,900 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. โครงการยกระดับการท่องเทียวด้วยดิจทิ ลั ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้
ฝังอันดามัน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
19.5804
19.5804
-

รวม
19.5804
19.5804

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
60
60
ของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเทียว
จังหวัด
เชิงปริมาณ : เกิดระบบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเทียว
1
พืนทีจังหวัดกระบี
(-)
ราย
เชิงปริมาณ : เกิดระบบแก้ไขปัญหาธุรกิจดําเนินการ
100
ท่องเทียวทีมีการนําไปใช้ประโยชน์
(-)
จังหวัด
เชิงปริมาณ : เกิดการขยายผลการท่องเทียว
1
ความปลอดภัยพืนทีจังหวัดภูเก็ต
(-)
ราย
เชิงปริมาณ : เกิดการส่งเสริมการลงทุนด้านบริการ
5
ในพืนทีเมืองอัจฉริยะเพือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(-)
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
64.9951
19.5804
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

64.9951
64.9951
-

19.5804
19.5804
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
19.5804

-

-

19.5804
19.5804
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื องในแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของภาค

19,580,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

19,580,400 บาท
19,580,400 บาท
19,580,400 บาท
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7.5.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
7.5.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูง
ทางเศรษฐกิจ

15,382,800 บาท

7.5.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดกระบี จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
47,039,400 บาท
7.5.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
47,039,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
15.3828
15.3828
-

รวม
15.3828
15.3828

7.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบการด้านการเกษตร
240
240
ได้รบั การยกระดับขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั การเกษตรอัจฉริยะ
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรทีประยุกต์ใช้
50
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีรายได้เพิมขึนและสามารถ
(-)
ลดรายจ่ายได้
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

16.2738

15.3828

15.3828

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

16.2738
16.2738
-

15.3828
15.3828
-

15.3828
15.3828
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

15,382,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

15,382,800 บาท
15,382,800 บาท
15,382,800 บาท
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7.5.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่
7.5.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือให้มกี ารบริหารจัดการสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องประชาชน
ทุกกลุม่ วัย และรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
- เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิงแวดล้อม

26,242,000 บาท

7.5.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดชัยภูมิ
7.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
117,809,500 บาท
7.5.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
117,809,500 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเทียว
2. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการเกษตรและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
26.2420
13.0304
2.2548
-

รวม
26.2420
13.0304
2.2548

3. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการเกษตรและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

-

-

8.7056

-

8.7056

4. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการเกษตรและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

-

-

2.2512

-

2.2512

7.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
120
ในพืนที
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบการด้านการเกษตร
30
ได้รบั การยกระดับขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั การเกษตรอัจฉริยะมีรายได้เพิมขึน
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
40
ของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเทียว
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : เกิดการแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเทียว
ในพืนทีเป้ าหมายการพัฒนา
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
100
(-)
ล้านบาท
91.5675
26.2420
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

91.5675
91.5675
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
-

26.2420
26.2420
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่

26,242,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

26,242,000 บาท
26,242,000 บาท
26,242,000 บาท
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7.5.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
7.5.4.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิมศักยภาพการแข่งขันทังด้านการผลิต การแปรรูป
การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็ นมาตรฐาน รวมทังส่งเสริมการตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ

7,579,800 บาท

7.5.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
7.5.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
15,159,600 บาท
7.5.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
15,159,600 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการเกษตรและชุมชน
ปลอดภัย 1 (Central Smart City)
2. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการเกษตรและชุมชน
ปลอดภัย 2 (Central Smart City)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
7.5798
3.7954
3.7844

-

รวม
7.5798
3.7954
3.7844

7.5.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
80
80
ในพืนที
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบการด้านการเกษตร
20
20
ได้รบั การยกระดับขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั การเกษตรอัจฉริยะ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

7.5798

7.5798

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

7.5798
7.5798
-

7.5798
7.5798
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

7,579,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

7,579,800 บาท
7,579,800 บาท
7,579,800 บาท
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7.5.5 โครงการที 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
7.5.5.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เพือสร้างความเข้มแข้งให้กบั ชุมชนและอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข
7.5.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
7.5.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
12,691,800 บาท
7.5.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
12,691,800 บาท
- เงินงบประมาณ

6,345,900 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
6.3459
6.3459
-

รวม
6.3459
6.3459

7.5.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
60
60
ในพืนที
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้ประกอบการด้านการเกษตร
15
15
ได้รบั การยกระดับขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจทิ ลั การเกษตรอัจฉริยะ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

6.3459

6.3459

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

6.3459
6.3459
-

6.3459
6.3459
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน

6,345,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

6,345,900 บาท
6,345,900 บาท
6,345,900 บาท
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7.5.6 โครงการที 6 : โครงการพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก
7.5.6.1 วัตถุประสงค์
- เพือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเทียวของภาคตะวันออก
7.5.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
7.5.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
24,000,000 บาท
7.5.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
24,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

12,000,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยูด่ า้ นการท่องเทียวและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
12.0000
12.0000
-

รวม
12.0000
12.0000

7.5.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
40
40
ของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเทียว
รวมทังสิน
ล้านบาท
12.0000
12.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12.0000
12.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

12.0000
-

12.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเทียวของภาคตะวันออก

12,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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7.5.7 โครงการที 7 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน
51,116,400 บาท
7.5.7.1 วัตถุประสงค์
- เพือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน สร้างมูลค่าเพิมให้สนิ ค้า
มีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้ าหมายเฉพาะ
7.5.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์
7.5.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
102,232,800 บาท
7.5.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
102,232,800 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเทียวและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(Northern Smart City)
2. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเทียวและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(Lower Northern Smart City)
3. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเทียวและชุมชน
ปลอดภัย กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(Lower Northern Smart City)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
51.1164
19.6176
-

รวม
51.1164
19.6176

-

-

19.0140

-

19.0140

-

-

12.4848

-

12.4848

7.5.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
160
160
ของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเทียว
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
51.1164
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

51.1164
51.1164
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
แผน
แผน
แผน
51.1164

-

-

51.1164
51.1164
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และสินค้าชุมชน

51,116,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

51,116,400 บาท
51,116,400 บาท
51,116,400 บาท
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7.5.8 โครงการที 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนในของภาค
เชือมโยงกับแหล่งท่องเทียวทางทะเลทีมีชอเสี
ื ยง
6,476,000 บาท
7.5.8.1 วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเทียวเดิมให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีศกั ยภาพของภาค
7.5.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.5.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
42,502,400 บาท
7.5.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
42,502,400 บาท
- เงินงบประมาณ
7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสูเ่ มืองอัจฉริยะ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
6.4760
6.4760
-

รวม
6.4760
6.4760

7.5.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : เกิด city data platform
1
ด้านสิงแวดล้อม
(-)
พืนที
เชิงปริมาณ : เกิดการให้บริการด้านการเตือนภัยฉุกเฉิน
1
(-)
คน
เชิงปริมาณ : ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
1,000
จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living
(-)
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
20
20
รวมทังสิน
ล้านบาท
29.5504
6.4760
6.4760
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
29.5504
6.4760
6.4760
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

29.5504
-

6.4760
-

6.4760
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนใน
ของภาค เชือมโยงกับแหล่งท่องเทียวทางทะเลทีมีชือเสียง

6,476,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

6,476,000 บาท
6,476,000 บาท
6,476,000 บาท
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7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
43,882,800 บาท
7.6.1 โครงการที 1 : โครงการแผนพัฒนา Thailand Smart Mobility
43,882,800 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านข้อมูลดิจทิ ลั เพือรวบรวมข้อมูลด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้า
และพัฒนากําลังคนดิจทิ ลั เพือพัฒนา ต่อยอด ยกระดับนวัตกรรมดิจทิ ลั ด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้า
และสร้างฐานข้อมูลกลางและ API ของข้อมูลเพือให้เกิดการนําไปพัฒนา ต่อยอด ยกระดับนวัตกรรมดิจทิ ลั
ด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้า
7.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
87,765,600 บาท
7.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
87,765,600 บาท
- เงินงบประมาณ
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. แผนพัฒนา Thailand Smart Mobility

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
43.8828
43.8828
-

รวม
43.8828
43.8828

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพืนฐานด้านข้อมูล
1
1
ดิจทิ ลั เพือรวบรวมข้อมูลด้านการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ติดตามตําแหน่งรถและตูค้ อนเทนเนอร์
50
50
ของสินค้านําเข้าส่งออกทีผ่านท่าเรือจากการเชือมโยง
ข้อมูล
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

43.8828

43.8828

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

43.8828
43.8828
-

43.8828
43.8828
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแผนพัฒนา Thailand Smart Mobility

43,882,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

43,882,800 บาท
43,882,800 บาท
43,882,800 บาท
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7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ ากล
7.7.1 โครงการที 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริมต้น
7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ ในการเป็ นผูป้ ระกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
ได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
7.7.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
7.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
114,727,100 บาท
7.7.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
102,186,900 บาท
- เงินงบประมาณ
12,540,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ

50,053,300 บาท
50,053,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู ้ประกอบการวิสาหกิจเริมต้น
ด้านดิจทิ ลั (Digital Startup)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
50.0533
50.0533
-

รวม
50.0533
50.0533

7.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวน Digital Startup ได้รบั การ
100
สนับสนุนและสามารถจดจัดตังธุรกิจ
ราย
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจดิจทิ ลั เริมต้น (Digital Startup)
20
สามารถจดจัดตังธุรกิจ
(-)
ราย
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจดิจทิ ลั เริมต้น (Digital Startup)
3
สามารถขยายตลาดต่างประเทศ
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
52.1336
62.5935
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
52.1336
50.0533
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

52.1336
-

50.0533
12.5402
12.5402

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริมต้น
เงินนอกงบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น
เงินนอกงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
เงินนอกงบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ

50,053,300 บาท
12,540,200 บาท
50,053,300 บาท
12,540,200 บาท
50,053,300 บาท
12,540,200 บาท
50,053,300 บาท
12,540,200 บาท
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7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.8.1 โครงการที 1 : โครงการจัดตังสถาบันไอโอทีเพือพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต

129,521,100 บาท
81,073,700 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึนในประเทศไทย
โดยมุง่ เน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนําเข้าให้กบั ประเทศไทยในอนาคต
7.8.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
1,715,027,300 บาท
7.8.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,715,027,300 บาท
- เงินงบประมาณ
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. โครงการจัดตังสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพือพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั แห่งอนาคต

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
81.0737
81.0737
-

รวม
81.0737
81.0737

7.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
80
80
80
100
จัดตังสถาบัน IoT เป็ นไปตามแผน
( 70 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
528.2631
81.0737
774.5580
331.1325
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
528.2631
81.0737
774.5580
331.1325
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

528.2631
-

81.0737
-

774.5580
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

331.1325
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดตังสถาบันไอโอทีเพือพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั แห่งอนาคต
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
(2) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(3) ก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคอาคารนวัตกรรม IoT โดยรอบ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(4.1) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 1 อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ

81,073,700 บาท
81,073,700
81,073,700
81,073,700
44,403,300
101,603,300
20,800,000
36,400,000
44,403,300

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

1,360,000,000
272,000,000
158,304,300
679,946,900
249,748,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,613,900 บาท

168,069,500
33,613,900
62,167,200
72,288,400

บาท
บาท
บาท
บาท
3,056,500 บาท

1,712,000 บาท
4,000,000
624,000
1,664,000
1,712,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4.2) ค่าควบคุมงานระบบสาธารณู ปโภคอาคารนวัตกรรม IoT
โดยรอบ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
วงเงินทังสิน
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 รายการ
วงเงินทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ตังงบประมาณ
ปี 2564 ตังงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,344,500 บาท
6,722,500
1,344,500
2,165,400
3,212,600

บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

54,360,000
8,160,000
10,038,800
30,278,500
5,882,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.8.2 โครงการที 2 : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
เพืออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพืนที EEC
22,515,000 บาท
7.8.2.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั เพืออุตสาหกรรมอนาคต
(AI อาชีวะ) ในพืนที EEC ให้เกิดเป็ น AI University และเพือพัฒนากําลังคนดิจทิ ลั ในสาขาทีขาดแคลน
(เทคโนโลยี AI) ในระดับ High End เข้าสูต่ ลาดแรงงานในพืนที
7.8.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี
7.8.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)
67,545,000 บาท
7.8.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
67,545,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ยกระดับศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
เพืออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพืนที EEC

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
22.5150
22.5150
-

รวม
22.5150
22.5150

7.8.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
1
1
1
และนวัตกรรมดิจทิ ลั เพืออุตสาหกรรมอนาคต
(AI อาชีวะ) ในพืนที EEC
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนกําลังคนดิจทิ ลั ในสาขา
30
30
30
ทีขาดแคลน (เทคโนโลยี AI) ในระดับ High End
ได้รบั การพัฒนาและยกระดับทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

22.5150

22.5150

22.5150

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

22.5150
22.5150
-

22.5150
22.5150
-

22.5150
22.5150
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู เ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั เพืออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพืนที EEC

22,515,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

22,515,000 บาท
22,515,000 บาท
22,515,000 บาท
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7.8.3 โครงการที 3 : โครงการเมืองน่ าอยู่ EEC
25,932,400 บาท
7.8.3.1 วัตถุประสงค์
- เพือขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Mobility สําหรับการเชือมโยงข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
สูท่ ่าเรือกรุงเทพฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และเพือขยายผลการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยของผู ้อยูอ่ าศัย
นักท่องเทียว และผู ้ประกอบการในพืนที
7.8.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี
7.8.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)
77,797,200 บาท
7.8.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
77,797,200 บาท
- เงินงบประมาณ
7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. เมืองน่าอยู่ EEC

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.9324
25.9324
-

รวม
25.9324
25.9324

7.8.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
พืนที
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด
1
1
1
ด้านการท่องเทียว สําหรับการเก็บบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมือง
(City Big Data)
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

25.9324

25.9324

25.9324

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

25.9324
25.9324
-

25.9324
25.9324
-

25.9324
25.9324
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเมืองน่ าอยู่ EEC

25,932,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

25,932,400 บาท
25,932,400 บาท
25,932,400 บาท
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7.9 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสังคมสูงวัย
35,142,900 บาท
7.9.1 โครงการที 1 : โครงการสร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สูภ้ ยั ไซเบอร์
9,315,300 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์
- สร้างความตระหนัก ความรู ้ ความเข ้าใจการใช้ไซเบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผูส้ ูงวัย ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก เยาวชน
และประชาชนทัวไปให้มกี ารปรับตัวในการใช้ไซเบอร์อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างสรรค์ พัฒนาวิทยากร
ทีสามารถถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารใช้ไซเบอร์ปลอดภัยในภาคส่วนต่าง ๆ (วิทยากรตัวคูณ) และพัฒนาแพลตฟอร์ม
ในการสร้างความตระหนัก ความรู ้ ความเขา้ ใจการใช้ไซเบอร์ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่ ผูส้ ูงวัย ผูด้ อ้ ยโอกาส
เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป
7.9.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.9.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)
27,945,900 บาท
7.9.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
27,945,900 บาท
- เงินงบประมาณ
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. สร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั สู ้ภัยไซเบอร์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
9.3153
9.3153
-

รวม
9.3153
9.3153

7.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : สร้างผูน้ าํ กําลังคนพันธุ ์ Z
2,000
2,000
2,000
รวมทังสิน
ล้านบาท
9.3153
9.3153
9.3153
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9.3153
9.3153
9.3153
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

9.3153
-

9.3153
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

9.3153
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างผูส้ ูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นกําลังคนดิจทิ ลั
สูภ้ ยั ไซเบอร์

9,315,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

9,315,300 บาท
9,315,300 บาท
9,315,300 บาท
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7.9.2 โครงการที 2 : โครงการ Coding เพือผูส้ ูงอายุ
25,827,600 บาท
7.9.2.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมทักษะด้านดิจทิ ลั ให้ผู ้สูงอายุในกลุม่ อาชีพเพือให้สามารถกลับเข้าสูต่ ลาดแรงงานของประเทศ
เพือบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานทักษะด้านดิจทิ ลั ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทีสําคัญ
ของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุม่ ผูส้ ูงอายุในกลุม่ ทักษะแรงงานดิจทิ ลั ทีมีความต้องการ
และขาดแคลน อาทิเช่น Programming,Data Analytic, Data Science, Digital Marketing, Artificial
Intelligence, Robotics เป็ นต้น เพือสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กบั ผูส้ ูงอายุ โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม
โดยภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐเพือการบริการด้านการจัดหางานและพัฒนาทักษะแก่กลุม่ แรงงานผูส้ ูงอายุ
(National Platform) ทีช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุม่ ผูส้ ูงอายุทวประเทศในทุ
ั
กสายอาชีพ
ครอบคลุมอาชีพอิสระ รวมถึงเป็ นแหล่งการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั เพือการยกระดับทักษะและการเรียนรู ้
อย่างต่อเนือง
7.9.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
7.9.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)
77,482,800 บาท
7.9.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
77,482,800 บาท
- เงินงบประมาณ
7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. Coding เพือผูส้ ูงอายุ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.8276
25.8276
-

รวม
25.8276
25.8276

7.9.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาทักษะผู ้สูงอายุ
2,500
2,500
2,500
รวมทังสิน
ล้านบาท
25.8276
25.8276
25.8276
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25.8276
25.8276
25.8276
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

25.8276
-

25.8276
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2564 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

25.8276
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการ Coding เพือผูส้ ูงอายุ

25,827,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

25,827,600 บาท
25,827,600 บาท
25,827,600 บาท

812

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
สถานะการเงิน
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีรัฐบาลอุดหนุ นหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุ นและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืนๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณทังสิน (1.+2.)
4. นํ าไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน
5. คงเหลือหลังหักเงินนํ าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอืน
6.1 ภารกิจพืนฐาน
6.1.1 รายจ่ายประจํา

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ปี 2562

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
144.7551
107.8698
93.5247
33.8375
33.8375
33.8375

2,470.5436
667.1961

ปี 2563
2,626.2303
174.7552

ปี 2567
79.1796
33.8375

47.0188
605.0766
15.1007

33.8375
140.9177
-

33.8375
-

33.8375
-

33.8375
-

33.8375
-

3,137.7397
30.0000
30.0000
3,107.7397
481.5094

2,800.9855
30.0000
30.0000
2,770.9855
2,626.2304

178.5926
27.2112
27.2112
151.3814
43.5116

141.7073
4.6710
4.6710
137.0363
43.5116

127.3622
4.6710
4.6710
122.6912
43.5116

113.0171
4.6710
4.6710
108.3461
63.5116

481.5094

2,626.2304

43.5116

43.5116

43.5116

63.5116

481.5094

2,626.2304

43.5116

43.5116

43.5116

63.5116

6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

6.2.1 รายจ่ายประจํา

-

-

-

-

-

-

6.2.2 รายจ่ายลงทุน

-

-

-

-

-

-

7. คงเหลือ (5.-6.)

2,626.2303

144.7551

107.8698

93.5247

79.1796

44.8345
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