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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
327,742,670,300             353,007,432,600             

1,450,977                     141,747,500                  

ประชาชนมรีากฐานการด ารงชีวติและพฒันาสู่อนาคตไดอ้ย่างม ัน่คงและสมดุลตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบรหิารราชการในระดบัพื้นที่

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนับ คา่เป้าหมาย ปี 2563

แหง่ 7,379

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ชุมชนมคีวามสงบเรียบรอ้ยปลอดภยั 
และมคีวามสุขตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

- ตวัชี้วดั : จ านวนครัง้ในการด าเนินการรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยภายในและการเตรียมพรอ้มดา้นการจดัการ
สาธารณภยัในพื้นที่

คร ัง้

- ตวัชี้วดั : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีผ่่านเกณฑ์
การประเมนิประสทิธิภาพ (Local Performance 
Assesment : LPA)

1,500,548

1. รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยั และความม ัน่คงภายใน

3. ส่งเสรมิการพฒันาเมอืงและโครงสรา้งพื้นฐาน
2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและเศรษฐกจิฐานราก

- ตวัชี้วดั : ดชันีความสุขมวลรวมของหมูบ่า้น/ชุมชน 
(Gross Village Hapiness : GVH) เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความ
ม ัน่คง

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล า้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรร์กัษา
ความสงบภายในประเทศ

    1,410.8298

ยุทธศาสตรก์ารเตบิโต
ทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
ระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ
และระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ

    6,339.0815

ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพฒันาประเทศสู่
ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้ง
ความม ัน่คงของสถาบนัหลกั
ของชาติ

    2,420.7996

- แผนงานยุทธศาสตรร์กัษา
ความสงบภายในประเทศ

    2,661.6013

- แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น
การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

    2,269.9318

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการ
ปญัหาแรงงานต่างดา้ว
และการคา้มนุษย์

        62.1104

- แผนงานบูรณาการป้องกนั 
ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิ
ยาเสพตดิ

      185.9240

- แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและ
แกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อ
ความม ัน่คง

    4,061.2716

- แผนงานยุทธศาสตรส่์งเสริม
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

         3.4726

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุริต
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น
การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

      588.9566

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ
และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ



3

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเตบิโต
ทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง       323.3169

- แผนงานบคุลากรภาครฐั     1,475.5330
ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพฒันาประเทศ
สู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนบัสนุนดา้นความม ัน่คง

        46.0624

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
สรา้งความสามารถในการ
แข่งขนั

การเกษตร ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตร
สรา้งมูลค่า

        19.4512

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        33.2610

การท่องเทีย่ว ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        40.5000

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้
จากการท่องเทีย่ว

      436.2956

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        24.8040

พื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่
อจัฉริยะ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

      296.5061

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

    1,881.7632

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่
และเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ

    3,779.1873

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

      431.4825

โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบ
โลจสิตกิส ์และดจิทิลั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาดา้น
คมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

         7.2220

ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ยุคใหม่

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

      101.8695

เขตเศรษฐกิจพเิศษ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพเิศษ

        92.9007

- แผนงานบูรณาการเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

      453.7281

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั     1,263.3878
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
พฒันาและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาการเรียนรู ้ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทนุ
มนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานบูรณาการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

        30.0000

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
สรา้งโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุริต
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรส่์งเสริมการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

  252,351.5605

เศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล า้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

- แผนงานบูรณาการพฒันาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

    1,033.7615

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล า้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้ง
พลงัทางสงัคม

         1.9500

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

    1,091.7097

- แผนงานบคุลากรภาครฐั     2,853.1329
ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้ง
พลงัทางสงัคม

        97.3536

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
สรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

การเตบิโตอย่างย ัง่ยนื ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล า้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

- แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการ
เตบิโตอย่างย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู 
และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

         3.0300

ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

- แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการ
เตบิโตอย่างย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู 
และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

      249.1395

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        84.1851

การบริหารจดัการน า้ท ัง้ระบบ ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

- แผนงานบูรณาการบริหารจดัการ
ทรพัยากรน า้

   10,714.5939

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็น
มติรต่อสิ่งแวดลอ้ม

      229.4313

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
ปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

    2,978.7245

การบริการประชาชนและ
ประสทิธิภาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
บริการประชาชนและการพฒันา
ประสทิธิภาพภาครฐั

    4,643.6218

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

      737.6022

- แผนงานบคุลากรภาครฐั     1,445.2480
การต่อตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิชิอบ

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุริต
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานบูรณาการต่อตา้นการ
ทจุริตและประพฤตมิชิอบ

        55.5622

กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล า้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

         3.7027

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อ
สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

    3,451.8398

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

    1,675.7956

- แผนงานบคุลากรภาครฐั    38,554.3298
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อ
สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

         9.9075

รวมทัง้สิ้น  353,007.4326  
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
ปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั

ความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

    2,978.7245

การบริการประชาชนและ
ประสทิธิภาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
บริการประชาชนและการพฒันา
ประสทิธิภาพภาครฐั

    4,643.6218

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

      737.6022

- แผนงานบคุลากรภาครฐั     1,445.2480
การต่อตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิชิอบ

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุริต
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานบูรณาการต่อตา้นการ
ทจุริตและประพฤตมิชิอบ

        55.5622

กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล า้ในสงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

         3.7027

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุริตประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อ
สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

    3,451.8398

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

    1,675.7956

- แผนงานบคุลากรภาครฐั    38,554.3298
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อ
สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั

         9.9075

รวมทัง้สิ้น  353,007.4326  
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 327,744.1213 353,149.1801 99,287.8964   96,762.3846   92,464.8919   
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 327,742.6703 353,007.4326 99,286.8384   96,761.3266   92,463.8339   
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510         141.7475      1.0580         1.0580         1.0580         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510      141.7475   1.0580      1.0580      1.0580      
1. ชมุชนมีความสขุ
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บัสวสัดกิารผ่านองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตาม
เกณฑท์ีก่  าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละครวัเรอืนเป้าหมาย
ในหมูบ่า้น/ชมุชนมอีาชพีและรายไดสู้งขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ดชันีความสุขมวลรวมของ
หมูบ่า้น/ชมุชน (Gross Village Happiness : GVH) 
เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 236,799.6475 257,459.4682 4,987.1290    5,159.6989    4,143.6762    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                49.0887        -                -                -                
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -             49.0887    -             -             -             
2. สภาพแวดลอ้มในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพฒันา
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บักรรมสทิธิ์ทีด่นิ
และทีด่นิของรฐัมกีารบรหิารจดัการและใชป้ระโยชน์
ไดอ้ย่างเหมาะสม

แปลง 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
ภยัพบิตันิ า้ท่วมลดลง

ไร่ 45,874 33,778 131,523 54,988 56,280

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนครวัเริือนทีไ่ดร้บับรกิาร
น า้ประปา(รายใหม)่

ครวัเรอืน 215,000 164,000 215,000 215,000 215,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของพื้นทีเ่ป้าหมาย
ทีด่  าเนินการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบ าบดั
น า้เสยี

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความส าเร็จของการบรหิาร
จดัการสภาพแวดลอ้มในพื้นทีเ่ป้าหมาย

รอ้ยละ 65 70 75 80 85

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11,646.5734   11,196.1947   11,591.4020   11,027.0661   11,027.7756   
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
3. สงัคมมีความสงบเรยีบรอ้ยและปลอดภยั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาและแกไ้ขปญัหา
ในระดบัพื้นทีต่ามแนวพระราชด ารแิละหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

รอ้ยละ 80 80 85 90 90

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงิน 
งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของอ าเภอเป้าหมาย
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหม้คีวามพรอ้มในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หมูบ่า้น/ชมุชนทีม่มีาตรการในการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิอย่างมมีาตรฐาน

ไมน่อ้ย
กวา่ 
รอ้ยละ

56 57 58 59 60

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20,820.7921   21,848.8915   17,985.8384   17,408.5445   13,948.6413   
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510         1.0580         1.0580         1.0580         1.0580         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510      1.0580      1.0580      1.0580      1.0580      
4. องคก์รมีการบรหิารจดัการที่ดีและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เขม้แข็ง
ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของ
ประชาชนจากการรบับรกิารศูนยด์ ารงธรรม

รอ้ยละ 80 81 82 83 83

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ของผลส าเร็จ
ของการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวงมหาดไทย

ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ย
ละ

80 80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคะแนนการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity
 & Transparency Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย

รอ้ยละ 85 86 87 88 88

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพ
(Local Performance Assessment : LPA)

รอ้ยละ 90 94 95 95 95

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 50,977.9999   53,630.6117   55,798.5902   55,762.5819   56,667.1157   
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                9.3539         -                -                -                
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -             9.3539      -             -             -             
5. ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกจิมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผงัเมอืงรวมจงัหวดั
ทีด่  าเนินการปรบัปรุงโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนเพือ่เป็นผงัแมบ่ทการพฒันาพื้นทีข่องจงัหวดั

ผงั 14 16 21 20 20

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการสนบัสนุน
การพฒันาพื้นทีพ่เิศษในภารกจิของกระทรวงมหาดไทย

ระดบั 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการสนบัสนุน
การบรหิารงานจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ

ระดบั 5 5 5 5 5
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของอ าเภอเป้าหมาย
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหม้คีวามพรอ้มในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หมูบ่า้น/ชมุชนทีม่มีาตรการในการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิอย่างมมีาตรฐาน

ไมน่อ้ย
กวา่ 
รอ้ยละ

56 57 58 59 60

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20,820.7921   21,848.8915   17,985.8384   17,408.5445   13,948.6413   
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510         1.0580         1.0580         1.0580         1.0580         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510      1.0580      1.0580      1.0580      1.0580      
4. องคก์รมีการบรหิารจดัการที่ดีและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เขม้แข็ง
ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของ
ประชาชนจากการรบับรกิารศูนยด์ ารงธรรม

รอ้ยละ 80 81 82 83 83

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเฉลีย่ของผลส าเร็จ
ของการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวงมหาดไทย

ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ย
ละ

80 80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคะแนนการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity
 & Transparency Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย

รอ้ยละ 85 86 87 88 88

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพ
(Local Performance Assessment : LPA)

รอ้ยละ 90 94 95 95 95

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 50,977.9999   53,630.6117   55,798.5902   55,762.5819   56,667.1157   
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                9.3539         -                -                -                
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -             9.3539      -             -             -             
5. ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกจิมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผงัเมอืงรวมจงัหวดั
ทีด่  าเนินการปรบัปรุงโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนเพือ่เป็นผงัแมบ่ทการพฒันาพื้นทีข่องจงัหวดั

ผงั 14 16 21 20 20

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการสนบัสนุน
การพฒันาพื้นทีพ่เิศษในภารกจิของกระทรวงมหาดไทย

ระดบั 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการสนบัสนุน
การบรหิารงานจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ

ระดบั 5 5 5 5 5
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7,497.6574    8,872.2665    8,923.8788    7,403.4352    6,676.6251    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                82.2469        -                -                -                
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -             82.2469    -             -             -             
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566



9

6. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั

รายการค่า
ด าเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 353,007.4326     21,848.8915      8,862.3590        30.0000           257,429.4682     11,280.3798      53,556.3341      -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 45,591.6315      1,475.5330        1,263.3878        -                 2,853.1329        -                 39,999.5778      -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 289,084.0358     17,328.5461      4,230.1210        -                 253,542.5738     481.6008          13,501.1941      -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 18,331.7653      3,044.8124        3,368.8502        30.0000           1,033.7615        10,798.7790      55.5622           -               

สว่นราชการ 353,007.4326     21,848.8915      8,862.3590        30.0000           257,429.4682     11,280.3798      53,556.3341      -               
1. ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,255.0084        101.2596          4.4792             -                 -                 -                 6,149.2696        -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,769.7184        -                 -                 -                 -                 -                 1,769.7184        -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 4,415.4920        78.7452           -                 -                 -                 -                 4,336.7468        -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 69.7980           22.5144           4.4792             -                 -                 -                 42.8044           -               

2. กรมการปกครอง 43,005.2436      3,883.0947        129.4947          -                 -                 4.7310             38,987.9232      -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 32,533.9112      -                 -                 -                 -                 -                 32,533.9112      -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 9,215.4323        2,737.2381        19.4512           -                 -                 4.7310             6,454.0120        -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,255.9001        1,145.8566        110.0435          -                 -                 -                 -                 -               

3. กรมการพฒันาชมุชน 6,586.8950        1,437.6102        159.9345          -                 4,978.6041        -                 10.7462           -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 2,853.1329        -                 -                 -                 2,853.1329        -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 2,502.5395        1,410.8298        -                 -                 1,091.7097        -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,231.2226        26.7804           159.9345          -                 1,033.7615        -                 10.7462           -               

4. กรมที่ดิน 6,816.6940        51.0343           -                 -                 99.3036           476.8698          6,189.4863        -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 4,250.7002        -                 -                 -                 -                 -                 4,250.7002        -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 2,512.9479        -                 -                 -                 99.3036           476.8698          1,936.7745        -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 53.0459           51.0343           -                 -                 -                 -                 2.0116             -               

5. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,178.4314        8,137.9314        40.5000           -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,475.5330        1,475.5330        -                 -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 6,662.3984        6,662.3984        -                 -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 40.5000           -                 40.5000           -                 -                 -                 -                 -               

6. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 26,724.8838      8,237.9613        7,772.3286        -                 -                 10,714.5939      -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,263.3878        -                 1,263.3878        -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 10,650.0044      6,439.3346        4,210.6698        -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 14,811.4916      1,798.6267        2,298.2710        -                 -                 10,714.5939      -                 -               

7. กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น 255,440.2764     -                 755.6220          30.0000           252,351.5605     84.1851           2,218.9088        -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,445.2480        -                 -                 -                 -                 -                 1,445.2480        -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 253,125.2213     -                 -                 -                 252,351.5605     -                 773.6608          -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 869.8071          -                 755.6220          30.0000           -                 84.1851           -                 -               

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณท ัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จ าแนกตามยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมาณ

1. ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 2,522.8112  3,698.3739  2,419.8502  1,803.8393  -              
2. กรมการปกครอง 774.1240    1,232.9852  903.2371    1,660.0693  -              
3. กรมทีด่นิ 698.7541    1,017.4617  -              -              -              
4. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,061.6114  1,489.9807  744.9904    -              -              
5. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 21,040.7825 30,079.9941 10,102.4222 21.2711      -              
6. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 22.5666      32.7024      32.7024      65.4048      -              
รวมทัง้สิ้น 26,120.6498 37,551.4980 14,203.2023 3,550.5845  -              

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ



11

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย
ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
5,598,248,500                6,255,008,400                

-                               -                               

เป็นองคก์รช ัน้น าในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในระดบัพื้นที่

1. พฒันายุทธศาสตรแ์ละแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที ่  
2. ส่งเสรมิการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ   
3. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการภาครฐัแบบมส่ีวนร่วมทีม่ปีระสทิธิภาพ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : องคก์รมคีวามสามารถในการพฒันา
และแกไ้ขปญัหาในระดบัพื้นที ่ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล
เพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน

- ตวัชี้วดั : จ านวนแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ทีม่คุีณภาพผ่านเกณฑท์ีก่  าหนด

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 60/14

- ตวัชี้วดั : ระดบัความส าเร็จของแผนพฒันาจงัหวดั
และกลุม่จงัหวดัทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

ระดบั 5 5
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 5,598.2485     6,255.0084     7,718.7899     6,609.9153     5,259.7784     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,598.2485     6,255.0084     7,718.7899     6,609.9153     5,259.7784     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประชาชนมีความเขม้แข็งภายใตห้ลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความส าเร็จ
ในการบูรณาการและแปลงนโยบายส าคญั ยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชน
กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันา
และแกไ้ขปญัหาในระดบัพื้นทีต่ามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 133.8186     105.7388     143.1722     148.1722     100.6578     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. องคก์รมีประสทิธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงาน
ขบัเคลือ่นการด าเนินงานไดบ้รรลเุป้าหมาย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของประชาชนจากการรบับรกิารศูนยด์ ารงธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคะแนน
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ของหน่วยงานในสงักดั
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,449.6925  6,139.3621  7,565.7102  6,451.8356  5,149.2131  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัมีความเขม้แข็งสามารถบรหิาร
จดัการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความส าเร็จ
ในการสนบัสนุนการบรหิารงานจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.7374      9.9075       9.9075       9.9075       9.9075       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

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

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพื้นฐาน 12 134.6352   143.1860   143.1160   203.1357   -             

1. ผลผลติ : ส่วนราชการมกีารบรหิารจดัการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

12 134.6352      143.1860      143.1160      203.1357      -                

แผนงานยทุธศาสตร ์ 28 2,388.1760 3,555.1879 2,276.7342 1,600.7036 -             
1. โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันา
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

27 1,187.6482    1,954.4841    676.0304      -                -                

2. โครงการ : โครงการก่อสรา้งศูนยร์าชการ
กระทรวงมหาดไทย

1 1,200.5278    1,600.7038    1,600.7038    1,600.7036    -                

รวมทัง้สิ้น 40 2,522.8112 3,698.3739 2,419.8502 1,803.8393 -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  8 รายการ  เป็นเงนิ  115,545,100  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  19,090,100  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร ์
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  18 รายการ  เป็นเงนิ  669,265,300  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  9 รายการ  เป็นเงนิ  1,649,635,800  บาท
3. เป็นรายการทีต่อ้งด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ี จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  69,274,900  บาท

32,536,000                       

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,769,718,400                
แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,769,718,400                   

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 4,415,492,000                

69,798,000                   
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 22,514,400                       

42,804,400                       

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 874,999,500                      
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 42,736,600                       
แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ
แผนงานยุทธศาสตรส่์งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 3,472,600                        
แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 3,461,747,300                   

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 4,479,200                        

ปีงบประมาณ

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เงนินอก 
งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,725.4303  1,032.5110     2,945.2475     10.3635         541.4561        6,255.0084     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,725.4303  44.2881         -                 -                 -                 1,769.7184     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              832.4220        -                 10.3635         32.2140         874.9995        

ผลผลติที ่1 : ส่วนราชการมกีารบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

            -          832.4220                -            10.3635          32.2140        874.9995

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความมัน่คง
ของสถาบนัหลกัของชาติ

-              -                 -                 -                 42.7366         42.7366         

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่น
การพฒันาพื้นทีต่ามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

            -                  -                  -                  -            42.7366          42.7366

4. แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบ
ภายในประเทศ

-              -                 -                 -                 32.5360         32.5360         

โครงการที ่1 : โครงการปลูกฝงัจติส านึก
รกัสามคัคแีละส่งเสรมิความปรองดอง
ของคนในชาติ

            -                  -                  -                  -            32.5360          32.5360

5. แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ

-              -                 -                 -                 3.4726          3.4726          

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่น
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

            -                  -                  -                  -             3.4726           3.4726

6. แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั

-              155.8009        2,945.2475     -                 360.6989        3,461.7473     

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

            -          155.8009      1,744.7197                -          350.7914      2,251.3120

โครงการที ่2 : โครงการขบัเคลือ่น
แผนพฒันาพื้นที่

            -                  -                  -                  -             9.9075           9.9075

โครงการที ่3 : โครงการก่อสรา้ง
ศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย

            -                  -        1,200.5278                -                  -        1,200.5278

7. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-              -                 -                 -                 22.5144         22.5144         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษา
ผูต้ดิยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย

            -                  -                  -                  -            22.5144          22.5144

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,725.4303  1,032.5110     2,945.2475     10.3635         541.4561        6,255.0084     

งบรายจา่ย

8. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

-              -                 -                 -                 4.4792          4.4792          

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

            -                  -                  -                  -             4.4792           4.4792

9. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

-              -                 -                 -                 42.8044         42.8044         

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งคุณธรรม 
จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากร
ของกระทรวงมหาดไทย

            -                  -                  -                  -            42.8044          42.8044
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,725.4303  1,032.5110     2,945.2475     10.3635         541.4561        6,255.0084     

งบรายจา่ย

8. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

-              -                 -                 -                 4.4792          4.4792          

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

            -                  -                  -                  -             4.4792           4.4792

9. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

-              -                 -                 -                 42.8044         42.8044         

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งคุณธรรม 
จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากร
ของกระทรวงมหาดไทย

            -                  -                  -                  -            42.8044          42.8044
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,666.8883       1,769.7184       1,873.2442       1,982.9816       2,099.3032       
1,666.8883       1,769.7184       1,873.2442       1,982.9816       2,099.3032       
1,624.1107       1,725.4303       1,828.9561       1,938.6935       2,055.0151       

42.7776           44.2881           44.2881           44.2881           44.2881           
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        1,769,718,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,769,718,400 บาท
1. งบบคุลากร 1,725,430,300         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,619,342,300         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 1,469,777,200         บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 149,565,100           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 106,088,000           บาท
2. งบด าเนินงาน 44,288,100            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,288,100            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 30,702,300             บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 8,496,400              บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,266,000              บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,629,200              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 194,200                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,769,718,400 บาท
1. งบบคุลากร 1,725,430,300         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,619,342,300         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 1,469,777,200         บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 149,565,100           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 106,088,000           บาท
2. งบด าเนินงาน 44,288,100            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,288,100            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 30,702,300             บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 8,496,400              บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,266,000              บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,629,200              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 194,200                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 
-

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
832.4220    -             10.3635     32.2140     874.9995    

7.8397         -                -                0.9250         8.7647         
1.4906         -                -                13.2934        14.7840        

16.1426        -                -                -                16.1426        
10.1621        -                -                -                10.1621        
7.6912         -                -                -                7.6912         
2.5592         -                -                -                2.5592         
4.1592         -                -                -                4.1592         
3.5100         -                -                3.6459         7.1559         
0.7484         -                -                3.3945         4.1429         

3.2941         -                4.9504         10.9552        19.1997        

4.7719         -                -                -                4.7719         
352.7236      -                5.4131         -                358.1367      
417.3294      -                -                -                417.3294      

10. อ านวยการและประสานนโยบายกจิการต่างประเทศ 
กจิการชายแดน และผูอ้พยพ
11. อ านวยการและประสานงานภาครฐั
12. สนบัสนุนการบรหิารราชการท ัว่ไป
13. สนบัสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4. อ านวยความเป็นธรรมและสรา้งเสรมิราชการใสสะอาด
5. อ านวยการและประสานงานรฐัมนตรี
6. ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่
7. การพจิารณาร่างกฎหมายและขอ้หารอืทางขอ้กฎหมาย
8. พฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่
9. พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรอง
และพฒันาการขา่วภาคประชาชน

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เสรมิสรา้งการบรหิารจดัการเชงิยุทธศาสตร์
2. สนบัสนุนการบรหิารงานพื้นทีแ่บบบูรณาการ
3. บรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ระบบงานและจดัการความรู ้

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                    874,999,500
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  สว่นราชการมีการบรหิารจดัการที่มีประสทิธิภาพ                    874,999,500

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ท ัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค  
มกีารบรหิารจดัการภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 926.2298       874.9995       909.0032       909.0032       909.0038       
ลา้นบาท 926.2298       874.9995       909.0032       909.0032       909.0038       
ลา้นบาท 872.8231      832.4220      866.5257      866.5257      866.5263      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 10.2061        10.3635        10.3635        10.3635        10.3635        
ลา้นบาท 43.2006        32.2140        32.1140        32.1140        32.1140        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของหน่วยงานขบัเคลือ่น
การด าเนินงานไดบ้รรลเุป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ
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8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 926.2298       874.9995       909.0032       909.0032       909.0038       
ลา้นบาท 926.2298       874.9995       909.0032       909.0032       909.0038       
ลา้นบาท 872.8231      832.4220      866.5257      866.5257      866.5263      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 10.2061        10.3635        10.3635        10.3635        10.3635        
ลา้นบาท 43.2006        32.2140        32.1140        32.1140        32.1140        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของหน่วยงานขบัเคลือ่น
การด าเนินงานไดบ้รรลเุป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 874,999,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 832,422,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 439,025,600           บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 304,390,400           บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,312,600              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 4,764,100              บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 2,136,000              บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,384,600              บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 207,238,100           บาท
(6) ค่ารบัรองและพธิีการ 1,602,300              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 21,672,100             บาท
(8) ค่าซ่อมแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 4,328,900              บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 18,063,700             บาท
(10) วสัดุส านกังาน 11,648,000             บาท
(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 17,673,400             บาท
(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 479,200                บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 195,000                บาท
(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 117,000                บาท
(15) วสัดุหนงัสอืและต ารา 250,000                บาท
(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,965,400              บาท
(17) วสัดุสือ่สาร 1,560,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 
76 คนั 7,140,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 71,409,600             บาท
ปี 2558 - 2560 ตัง้งบประมาณ 35,704,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,281,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,281,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,140,900              บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) 38 คนั 4,327,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,274,400             บาท
ปี 2558 - 2560 ตัง้งบประมาณ 21,637,200             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,654,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,654,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,327,400              บาท

(4) ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวง 1 คนั 416,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,100,000              บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 773,300                บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 420,000                บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 420,000                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 416,700                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,000                 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 10 คนั 263,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,680,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,107,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,214,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 263,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,536,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,536,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,024,000              บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 4 คนั 572,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,863,400              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 375,900                บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 435,500                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 572,700                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 572,700                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 572,700                บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 333,900                บาท

(7) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) 51 คนั 11,787,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,935,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,573,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,125,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,787,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,787,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,787,200             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 6,875,500              บาท
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(4) ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวง 1 คนั 416,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,100,000              บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 773,300                บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 420,000                บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 420,000                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 416,700                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,000                 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 10 คนั 263,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,680,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,107,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,214,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 263,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,536,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,536,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,024,000              บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 4 คนั 572,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,863,400              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 375,900                บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 435,500                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 572,700                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 572,700                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 572,700                บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 333,900                บาท

(7) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) 51 คนั 11,787,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,935,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,573,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,125,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,787,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,787,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,787,200             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 6,875,500              บาท
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(8) ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองผูว้า่ราชการจงัหวดั 171 คนั 52,969,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 264,849,100           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,778,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,676,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,969,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,969,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,969,900             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 26,484,500             บาท

(9) ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวงมหาดไทย ผูต้รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และผูว้า่ราชการจงัหวดั 90 คนั 38,067,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 190,350,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,175,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,067,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,070,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,070,000             บาท
ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 72,967,500             บาท

(10) ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองผูว้า่ราชการจงัหวดั 29 คนั 4,541,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,414,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,541,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,082,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,082,800              บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 22,707,000             บาท

(11) ค่าเช่ารถโดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ ัง่ 38 คนั 5,643,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,430,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,643,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,286,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,286,000             บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 28,215,000             บาท

(12) ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูง 6 คนั 1,764,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,647,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,764,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,529,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,529,500              บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 8,823,400              บาท

(13) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ดบัเบิ้ลแค็บ 76 คนั 7,140,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,409,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,140,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,281,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,281,900             บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 35,704,900             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 393,396,400           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 119,797,900           บาท
(2) ค่าประปา 19,448,000             บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 23,240,000             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 5,470,900              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 225,439,600           บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,363,500            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,363,500            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ 1,520,000              บาท
(2) เงนิอุดหนุนสภาสถาปนิก 3,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมและประเพณีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 893,100                บาท
(4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลเกีย่วกบัการยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่(IOM) 4,950,400              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 32,214,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครอืข่ายประชาชนดา้นการข่าว 3,394,500              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน
ในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
เพือ่เชื่อมโยงกรอบอนุภูมภิาคสู่ประชาคมอาเซยีน 9,803,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 10,955,200             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ 3,199,800              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารงาน จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
แบบบูรณาการ 3,489,500              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่และส านกังานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ 446,100                บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาล
และกระทรวงมหาดไทย 525,000                บาท
(8) ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 400,000                บาท
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(13) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ดบัเบิ้ลแค็บ 76 คนั 7,140,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,409,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,140,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,281,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,281,900             บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 35,704,900             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 393,396,400           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 119,797,900           บาท
(2) ค่าประปา 19,448,000             บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 23,240,000             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 5,470,900              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 225,439,600           บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,363,500            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,363,500            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ 1,520,000              บาท
(2) เงนิอุดหนุนสภาสถาปนิก 3,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมและประเพณีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 893,100                บาท
(4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลเกีย่วกบัการยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่(IOM) 4,950,400              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 32,214,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครอืข่ายประชาชนดา้นการข่าว 3,394,500              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน
ในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
เพือ่เชื่อมโยงกรอบอนุภูมภิาคสู่ประชาคมอาเซยีน 9,803,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 10,955,200             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ 3,199,800              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารงาน จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
แบบบูรณาการ 3,489,500              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่และส านกังานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ 446,100                บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาล
และกระทรวงมหาดไทย 525,000                บาท
(8) ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 400,000                บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             42.7366     42.7366     
-                -                -                40.2786        40.2786        

-                -                -                2.4580         2.4580         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ระดบั 5
 ( 3 )

5 5 5 5

ลา้นบาท 182.6097       42.7366        42.7366        42.7366        42.7366        
ลา้นบาท 182.6097       42.7366        42.7366        42.7366        42.7366        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 182.6097      42.7366        42.7366        42.7366        42.7366        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของประชาชนหรอืกลุม่เป้าหมาย
ทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการขบัเคลือ่น
การขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นหลกัการทรงงาน และการพฒันา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
2. เสรมิสรา้งเครอืขา่ยสือ่สารเพือ่ความม ัน่คง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

                  353,556,100
                  353,556,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ                      42,736,600
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

                     42,736,600

 ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการ/กจิกรรมทีก่ระทรวงมหาดไทยร่วมกบัจงัหวดัขบัเคลือ่นการพฒันา
 ตามแนวพระราชด ารแิละตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน าไปสู่การปฏบิตัจินเป็นวถิชีวีติ 
 และสามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนในพื้นทีไ่ดอ้ย่างย ัง่ยนื

76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 42,736,600 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 42,736,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารพฒันาตามแนวทางพระราชด าริ
และเทดิทูนไวซ้ึ่งสถาบนั 2,458,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นทีต่ามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 40,278,600             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 42,736,600 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 42,736,600            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารพฒันาตามแนวทางพระราชด าริ
และเทดิทูนไวซ้ึ่งสถาบนั 2,458,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นทีต่ามแนวพระราชด าริ
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 40,278,600             บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             32.5360     32.5360     
-                -                -                32.5360        32.5360        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 9,120
 ( 8,600 )

9,150 9,150 9,150 9,150

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 141.1872       32.5360        31.8000        31.8000        31.8000        
ลา้นบาท 141.1872       32.5360        31.8000        31.8000        31.8000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 141.1872      32.5360        31.8000        31.8000        31.8000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกฝงัจติส านึก
รกัสามคัคแีละเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์
เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ยนิดนี าองคค์วามรู ้
ไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั น าความรูจ้ากการเขา้ร่วม
กจิกรรมไปต่อยอดสู่การสรา้งความรกัสามคัคี
และความปรองดองสมานฉนัทใ์นสงัคม ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคี
และเสรมิสรา้งความปรองดองของคนในชาติ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

                  269,123,200
                  269,123,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.4  แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ                      32,536,000
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคีและสง่เสรมิความปรองดอง
ของคนในชาติ

                     32,536,000

เพือ่ปลูกฝงัใหป้ระชาชนเกดิส านึกรกัสามคัคเีสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัท ์
และการตระหนกัถงึผลประโยชนข์องส่วนรวม รวมถงึการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาติ
ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

76 จงัหวดั และ กรุงเทพมหานคร

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

32,536,000 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 32,536,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสรมิสรา้งความปรองดอง 32,536,000             บาท

โครงการ : โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

32,536,000 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 32,536,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสรมิสรา้งความปรองดอง 32,536,000             บาท

โครงการ : โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

-
-

-

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             3.4726      3.4726      
-                -                -                3.4726         3.4726         

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

กจิกรรม 3
 ( 3 )

4 7 7 7

จงัหวดั -
( - )

15 34 34 34

เชงิปรมิาณ : จ านวนความร่วมมอืกบัองคก์ร/
หน่วยงานท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจดัประชมุตามกรอบความร่วมมอืกบั
ประเทศเพือ่นบา้น/อาเซยีน/นานาประเทศ
เชงิคุณภาพ : จ านวนผลลพัธก์ารประชมุ
ตามกรอบความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้น/
อาเซยีน/นานาประเทศ

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการขบัเคลือ่นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

บูรณาการดา้นการต่างประเทศกบัส่วนราชการและจงัหวดัชายแดนในการส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นความม ัน่คง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมกบัประเทศเพือ่นบา้นในระดบัทวภิาคี
ส่งเสรมิใหจ้งัหวดัสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบันานาประเทศ เพือ่สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิไปยงัระดบัภูมภิาค
ส่งเสรมิและสนบัสนุนความร่วมมอืดา้นการพฒันาชนบทและขจดัความยากจนของกรอบความร่วมมอื
ภายใตเ้สาสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน
พฒันาและเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัองคก์รภาครฐัและองคก์รระหวา่งประเทศในการช่วยเหลอืดูแลผูห้นีภยั
การสูร้บจากเมยีนมา

76 จงัหวดั และ กรุงเทพมหานคร

                   78,527,400
                   78,527,400

หน่วย:ลา้นบาท

8.5  แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                       3,472,600
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลือ่นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                       3,472,600

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 10.1288        3.4726         21.6420        21.6420        21.6420        
ลา้นบาท 10.1288        3.4726         21.6420        21.6420        21.6420        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 10.1288        3.4726         21.6420        21.6420        21.6420        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 10.1288        3.4726         21.6420        21.6420        21.6420        
ลา้นบาท 10.1288        3.4726         21.6420        21.6420        21.6420        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 10.1288        3.4726         21.6420        21.6420        21.6420        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 3,472,600 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 3,472,600              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีน 3,472,600              บาท

บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
155.8009    1,744.7197 -             350.7914    2,251.3120 
134.6425      1,704.4397    -                16.8523        1,855.9345    

-                -                -                248.0000      248.0000      

-                -                -                4.0516         4.0516         
21.1584        40.2800        -                81.8875        143.3259      

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 77.75 )

80 80 80 80

โครงการ 80
 ( 60 )

152 152 152 152

คน 80
 ( 43.34 )

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

รอ้ยละ 87 100 100 100 100
 ( 43.64 )

รอ้ยละ 80
 ( 96.70 )

80 80 80 80

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละการเบกิจ่ายงบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชน
จากการรบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จของการขบัเคลือ่นงาน
ใหบ้รรลเุป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่
เชงิปรมิาณ :  โครงการทีไ่ดด้  าเนินการแกไ้ขปญัหา
ความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการ
ตามนโยบายของรฐับาลไดบ้รรลวุตัถปุระสงค์
และทนัเวลาทีก่  าหนด
เชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บัประโยชน์
จากการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาลในระดบัพื้นที่

4. สนบัสนุนและอ านวยการศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

              37,653,761,700
              37,618,201,800

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

8.6  แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                  3,461,747,300
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารราชการ                  2,251,312,000

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการบรหิารจดัการภาครฐั

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคใหม้ปีระสทิธภิาพรองรบัการใหบ้รกิารประชาชน

76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

2. สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชน
ในระดบัพื้นที/่นโยบายส าคญัรฐับาล
3. สนบัสนุนการขบัเคลือ่นงานนโยบายสู่การปฏบิตัใินพื้นที่
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
155.8009    1,744.7197 -             350.7914    2,251.3120 
134.6425      1,704.4397    -                16.8523        1,855.9345    

-                -                -                248.0000      248.0000      

-                -                -                4.0516         4.0516         
21.1584        40.2800        -                81.8875        143.3259      

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 77.75 )

80 80 80 80

โครงการ 80
 ( 60 )

152 152 152 152

คน 80
 ( 43.34 )

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

รอ้ยละ 87 100 100 100 100
 ( 43.64 )

รอ้ยละ 80
 ( 96.70 )

80 80 80 80

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละการเบกิจ่ายงบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชน
จากการรบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จของการขบัเคลือ่นงาน
ใหบ้รรลเุป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่
เชงิปรมิาณ :  โครงการทีไ่ดด้  าเนินการแกไ้ขปญัหา
ความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการ
ตามนโยบายของรฐับาลไดบ้รรลวุตัถปุระสงค์
และทนัเวลาทีก่  าหนด
เชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บัประโยชน์
จากการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาลในระดบัพื้นที่

4. สนบัสนุนและอ านวยการศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

              37,653,761,700
              37,618,201,800

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

8.6  แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                  3,461,747,300
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารราชการ                  2,251,312,000

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการบรหิารจดัการภาครฐั

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคใหม้ปีระสทิธภิาพรองรบัการใหบ้รกิารประชาชน

76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

2. สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชน
ในระดบัพื้นที/่นโยบายส าคญัรฐับาล
3. สนบัสนุนการขบัเคลือ่นงานนโยบายสู่การปฏบิตัใินพื้นที่
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 29,770.3901   2,251.3120    3,139.9546    1,916.3426    540.2025       
ลา้นบาท 29,770.3901   2,251.3120    3,139.9546    1,916.3426    540.2025       
ลา้นบาท 371.5922      155.8009      161.1168      155.3632      149.1311      
ลา้นบาท 7,777.2429    1,744.7197    2,596.0464    1,391.1880    40.2800        
ลา้นบาท 16,714.4928   -                -                -                -                
ลา้นบาท 4,907.0622    350.7914      382.7914      369.7914      350.7914      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารราชการ 2,251,312,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 155,800,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,077,200           บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 91,918,800             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 24,927,500             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,831,300             บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิีการ 17,688,900             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 4,000,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 7,957,000              บาท
(6) วสัดุส านกังาน 13,514,100             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ ัง่  76 คนั 21,158,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,792,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,572,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,165,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,158,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,158,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,158,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,579,200             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 42,723,700             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 42,723,700             บาท

2. งบลงทนุ 1,744,719,700         บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 1,744,719,700         บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 533,162,100           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,573,400             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 11,573,400             บาท
รวม 5 รายการ (รวม 702 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 521,588,700           บาท
(1) ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 2,280,000              บาท
รวม 76 รายการ (รวม 76 ชุด)

(2) ระบบลฟิทโ์ดยสารอาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต าบลหนา้เมอืง 
อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ชุด 3,400,000              บาท
(3) ค่าพฒันาระบบลงทะเบยีนออนไลนข์องกระทรวงมหาดไทย 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,762,400              บาท
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(4) ค่าพฒันาและปรบัปรุงเครือข่ายสือ่สารและระบบดาวเทยีม
ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที ่4 แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 46,894,000             บาท
(5) ค่าปรบัปรุงและพฒันาระบบการประชุมวดีทิศันท์างไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) 
แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 65,423,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 204,447,700           บาท
ปี 2556 - 2560 ตัง้งบประมาณ 108,365,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,659,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,423,300             บาท

(6) ค่าพฒันาศูนยข์อ้มลูกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั 
และการพฒันาออกแบบเวบ็ไชตเ์พือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 98,184,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 268,922,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 35,559,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,498,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,184,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,679,200           บาท

(7) ค่าปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยัสายดนิ 
(Ground System) ของระบบเครื่องมอืสือ่สาร แขวงบางขนุพรหม 
เขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 19,873,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,855,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,873,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,982,500             บาท

(8) โครงการพฒันาสถาปตัยกรรมองคก์รของกระทรวงมหาดไทย 1 โครงการ 18,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,500,000             บาท

(9) ค่าจดัหาระบบเครือข่ายไรส้ายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย  
แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 39,277,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,050,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,277,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,623,000             บาท

(10) ค่าจดัหาระบบโทรศพัท ์(IP Telephony) เพือ่การสือ่สารแบบครบวงจร
ของกระทรวงมหาดไทย แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 126,394,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 631,971,300           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 126,394,300           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 252,788,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 252,788,500           บาท

(11) ค่าสรา้งการรบัรูสู่้ประชาชนดว้ยป้ายประชาสมัพนัธอ์จัฉริยะ 
แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 60,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 304,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,600,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 121,600,000           บาท

(12) ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยัระบบไฟฟ้า
อาคารศาลากลางจงัหวดั แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 174,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 139,200,000           บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 1,211,557,600         บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 253,343,300           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 42 รายการ (รวม 46 หน่วย) 182,360,600           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี 
อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 12,599,500             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 12,599,500             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี ต าบลแจระแม 
อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 12,599,500             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 12,599,500             บาท
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(10) ค่าจดัหาระบบโทรศพัท ์(IP Telephony) เพือ่การสือ่สารแบบครบวงจร
ของกระทรวงมหาดไทย แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 126,394,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 631,971,300           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 126,394,300           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 252,788,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 252,788,500           บาท

(11) ค่าสรา้งการรบัรูสู่้ประชาชนดว้ยป้ายประชาสมัพนัธอ์จัฉริยะ 
แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 60,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 304,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,600,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 121,600,000           บาท

(12) ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยัระบบไฟฟ้า
อาคารศาลากลางจงัหวดั แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 174,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 139,200,000           บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 1,211,557,600         บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 253,343,300           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 42 รายการ (รวม 46 หน่วย) 182,360,600           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี 
อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 12,599,500             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 12,599,500             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี ต าบลแจระแม 
อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 12,599,500             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 12,599,500             บาท
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(6) ค่าก่อสรา้งชุดพกัอาศยัขา้ราชการ ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 11,189,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,075,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,735,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,189,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,783,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,216,600             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัขา้ราชการส านกังานจงัหวดัภูเกต็    
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 1 แหง่ -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,125,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,300,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,825,100              บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยัขา้ราชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 9,395,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,976,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,395,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,580,800             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 620,396,900           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดันราธิวาส แหง่ที ่2 ต าบลล าภู 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 14,489,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 371,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 85,680,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,024,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 79,514,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,489,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,591,600           บาท

(2) ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดัสุรินทร ์(ระยะที ่1) ต าบลนอกเมอืง 
อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 66,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 439,000,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 65,850,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 65,506,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 125,057,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,850,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 115,736,300           บาท

(3)  ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดัภูเกต็หลงัใหม ่(ระยะที ่2)  
ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 1 แหง่ 150,959,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 299,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 44,895,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,956,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,488,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,959,600           บาท

(4) ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์ระยะที ่2 ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 25,859,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,144,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,996,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,859,700             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก 
จงัหวดัตาก 1 แหง่ 12,178,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,960,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,592,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,188,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,178,700             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัสงขลา ต าบลบอ่ยาง 
อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 24,764,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,208,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,256,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,187,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,764,700             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร 
อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 16,551,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,640,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,406,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,682,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,551,700             บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 45,749,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,828,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,078,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,749,900             บาท
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(3)  ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดัภูเกต็หลงัใหม ่(ระยะที ่2)  
ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 1 แหง่ 150,959,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 299,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 44,895,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,956,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,488,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,959,600           บาท

(4) ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์ระยะที ่2 ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 25,859,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,144,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,996,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,859,700             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก 
จงัหวดัตาก 1 แหง่ 12,178,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,960,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,592,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,188,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,178,700             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัสงขลา ต าบลบอ่ยาง 
อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 24,764,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,208,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,256,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,187,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,764,700             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร 
อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 16,551,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,640,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,406,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,682,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,551,700             บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชุมจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 45,749,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,828,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,078,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,749,900             บาท
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(9) ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยร์าชการ 7 ชัน้ และอาคารจอดรถยนตศู์นยร์าชการ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 69,274,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 437,468,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 96,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 69,274,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 271,493,100           บาท

(10) ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดัสุรินทร ์(ระยะที ่2) 
ส านกังานจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์
1 แหง่ 35,235,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 176,177,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,235,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 140,941,600           บาท

(11) ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดัภูเกต็ (ระยะที ่3) ต าบลตลาดเหนือ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ 1 แหง่ 27,060,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 135,300,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,060,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 108,240,000           บาท

(12) ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดัแพร่ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง ต าบลน า้ช า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 1 แหง่ 131,423,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 657,115,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 131,423,100           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 262,846,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 262,846,100           บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 308,565,500           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 98 รายการ (รวม 98 หน่วย) 94,720,200             บาท
(2) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัปราจนีบรุี 
ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบรุี จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แหง่ 19,366,200             บาท
(3) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัอุทยัธานี 
ต าบลอุทยัใหม ่อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 21,920,000             บาท
(4) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัมหาสารคาม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 27,684,400             บาท
(5) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์
ต าบลประจวบครีีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบครีีขนัธ ์จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์
1 แหง่ 10,000,000             บาท

(6) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 
อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 10,315,800             บาท
(7) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิ่่งก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัเชียงราย ต าบลริมกก 
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 36,160,000             บาท
(8) ค่าปรบัปรุงอาคารและสถานทีข่องศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 26,143,000             บาท
(9) ค่าต่อเตมิศาลากลางจงัหวดันครนายก ต าบลทา่ชา้ง 
อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แหง่ 29,585,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 144,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,585,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,414,400             บาท

(10) ค่าปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารสถาบนัด ารงราชานุภาพ แขวงวดัราชบพธิ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 8,670,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,180,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,474,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,434,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,670,300              บาท

(11) ปรบัปรุงและต่อเตมิอาคารศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,251,900             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 29,251,900             บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอืน่ 350,791,400           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 81,887,500             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วน
ของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 248,000,000           บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลตามแนวทางประชารฐั 4,051,600              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย 1,000,000              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการดูแลบ ารุงรกัษาและระบบรกัษาความปลอดภยั
พระราชวงัสนามจนัทร์ 15,852,300             บาท
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(6) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 
อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 10,315,800             บาท
(7) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสิ่่งก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัเชียงราย ต าบลริมกก 
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 36,160,000             บาท
(8) ค่าปรบัปรุงอาคารและสถานทีข่องศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 26,143,000             บาท
(9) ค่าต่อเตมิศาลากลางจงัหวดันครนายก ต าบลทา่ชา้ง 
อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แหง่ 29,585,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 144,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,585,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,414,400             บาท

(10) ค่าปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารสถาบนัด ารงราชานุภาพ แขวงวดัราชบพธิ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 8,670,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,180,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,474,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,434,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,670,300              บาท

(11) ปรบัปรุงและต่อเตมิอาคารศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,251,900             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 29,251,900             บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอืน่ 350,791,400           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 81,887,500             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วน
ของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 248,000,000           บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลตามแนวทางประชารฐั 4,051,600              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย 1,000,000              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการดูแลบ ารุงรกัษาและระบบรกัษาความปลอดภยั
พระราชวงัสนามจนัทร์ 15,852,300             บาท
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บาท
8.6.2.1   วตัถปุระสงค ์

-

8.6.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             9.9075      9.9075      
-                -                -                9.9075         9.9075         

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

จงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั

76/18
 ( 76/18 )

76/18 76/18 76/18 76/18

รอ้ยละ -
( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 108.7374       9.9075         9.9075         9.9075         9.9075         
ลา้นบาท 108.7374       9.9075         9.9075         9.9075         9.9075         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 108.7374      9.9075         9.9075         9.9075         9.9075         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผลการประเมนิโครงการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัสามารถจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัไดต้ามเกณฑท์ี ่
ก.บ.ภ. ก าหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนพฒันาพื้นที่

                      9,907,500

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นการพฒันาในระดบัพื้นที ่(หมูบ่า้น/ชมุชน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั กลุม่จงัหวดั และภาค)
ส่วนราชการ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันา น าแผนพฒันาของแต่ละระดบัมาประกอบเป็นแผนงาน 
น าไปเป็นค าของบประมาณของหน่วยงานเพือ่พฒันาพื้นที่

76 จงัหวดั และ กรุงเทพมหานคร

                  148,367,400
                  148,367,400

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการขบัเคลือ่นแผนพฒันาพื้นที่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นแผนพฒันาพื้นที่ 9,907,500 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 9,907,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการแผนระดบัพื้นที่ 9,907,500              บาท
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บาท
8.6.3.1   วตัถปุระสงค ์

-

-

-

8.6.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)
8.6.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             1,200.5278 -             -             1,200.5278 
-                1,200.5278    -                -                1,200.5278    

8.6.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -
( - )

20 30 30 20

ระดบั -
( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท -                1,200.5278    1,600.7038    1,600.7038    1,600.7036    
ลา้นบาท -                1,200.5278    1,600.7038    1,600.7038    1,600.7036    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                1,200.5278    1,600.7038    1,600.7038    1,600.7036    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงาน
ก่อสรา้งกระทรวงมหาดไทย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนินงาน
ก่อสรา้งกระทรวงมหาดไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย

8.6.3  โครงการที่ 3 :  โครงการกอ่สรา้งศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย                  1,200,527,800

เพือ่ใหก้ระทรวงมหาดไทยมอีาคารทีท่  าการส าหรบัการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการในสงักดัอย่างเป็นสดัส่วน
ซึง่สามารถเพิม่ศกัยภาพในการสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั ในการน านโยบาย
ของรฐับาลไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
เพือ่ใหก้ารประสานงานและอ านวยการระหวา่งส่วนราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอืน่ ๆ 
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 
เพือ่ใหส่้วนราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย สามารถใหบ้รกิารประชาชนตามภารกจิของหน่วยงาน
ไดส้ะดวกรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

กรุงเทพมหานคร

               6,002,639,000
               6,002,639,000
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการกอ่สรา้งศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย 1,200,527,800 บาท
1. งบลงทนุ 1,200,527,800         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,200,527,800         บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,200,527,800         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,527,800         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางล าภู
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 1,200,527,800         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,002,639,000         บาท
เงนิงบประมาณ 6,002,639,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,200,527,800         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,600,703,800         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,600,703,800         บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,600,703,600         บาท
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             22.5144     22.5144     
-                -                -                22.5144        22.5144        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 50
 ( - )

50 50 50 -

ระดบั - 5 5 5 -

ลา้นบาท 112.5872       22.5144        22.5144        22.5144        -                
ลา้นบาท 112.5872       22.5144        22.5144        22.5144        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 112.5872      22.5144        22.5144        22.5144        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ 7,255 ต าบล/50 เขต 
มรีะบบนิเวศทางสงัคมเพือ่การป้องกนัยาเสพตดิ
เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

                  180,130,400
                  180,130,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.7  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                      22,514,400
8.7.1  โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษา
ผูต้ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

                     22,514,400

เพือ่ใชใ้นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดั
และศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษา
ผูต้ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 22,514,400 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 22,514,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 16,568,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 4,446,400              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
(To Be Number One) 1,500,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษา
ผูต้ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 22,514,400 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 22,514,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 16,568,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 4,446,400              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
(To Be Number One) 1,500,000              บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2565)
8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             4.4792      4.4792      
-                -                -                4.4792         4.4792         

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 10
 ( 10 )

10 10 10 -

ระดบั - 5 5 5 -

ลา้นบาท 17.0000        4.4792         4.4792         4.4792         -                
ลา้นบาท 17.0000        4.4792         4.4792         4.4792         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 17.0000        4.4792         4.4792         4.4792         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : จ านวนศูนยบ์รกิารเบด็เสร็จดา้นการลงทนุ
มคีวามพรอ้มรองรบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชน
เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการสนบัสนุน
ศูนยบ์รกิารเบด็เสร็จในการใหบ้รกิารแก่นกัลงทนุ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

8.8  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ                       4,479,200
8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษ

                      4,479,200

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

 สนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานจงัหวดัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

 10 เขตเศรษฐกจิพเิศษ

                   30,437,600
                   30,437,600

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษ 4,479,200 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 4,479,200              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 4,479,200              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษ 4,479,200 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 4,479,200              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 4,479,200              บาท
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บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             42.8044     42.8044     
-                -                -                27.7602        27.7602        
-                -                -                15.0442        15.0442        

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 38,710
 ( 15,684 )

40,800 408,00 40,800 -

รอ้ยละ -
( - )

80 80 80 -

2. สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจรยิธรรมและคุณธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย ไมน่อ้ยกวา่

หน่วย:ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรม
และจรยิธรรมทีด่ ีไมน่อ้ยกวา่

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจรยิธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั

8.9  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                      42,804,400
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใสใหแ้กบ่คุลากร
ของกระทรวงมหาดไทย

                     42,804,400

เพือ่สรา้งตระหนกัรูใ้นความซือ่สตัยสุ์จรติ มคุีณธรรม จรยิธรรม ส่งเสรมิธรรมาภบิาล เพือ่ลดปญัหา
การทจุรติคอรร์ปัชนัของหน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย โดยมคีวามรู ้
ความเขา้ใจกฎระเบยีบ ขอ้กฎหมายทีก่  าหนดเพือ่ลดความเสีย่งของการทจุรติในการปฏบิตังิาน

 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  337,039,600
                  337,039,600
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 208.6264       42.8044        42.8044        42.8044        -                
ลา้นบาท 208.6264       42.8044        42.8044        42.8044        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 208.6264      42.8044        42.8044        42.8044        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ใหแ้กบ่คุลากรของกระทรวงมหาดไทย 42,804,400 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 42,804,400           บาท

(1)  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จรยิธรรมและคุณธรรมใหก้บับคุลากร
ภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 27,760,200           บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย 12,426,200           บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึกจรยิธรรมและคุณธรรมใหก้บับคุลากรภาครฐั
ของกระทรวงมหาดไทย 2,618,000             บาท
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-                               -                               

การบรหิารราชการในระดบัพื้นทีม่คีวามเขม้แขง็ เพือ่ความม ัน่คงและการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

5. บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยกีารปฏบิตังิาน การบรกิาร และพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลาง
   ใหม้คุีณภาพ เพือ่การใชป้ระโยชนร่์วมกนัอย่างบูรณาการของภาครฐัและภาคเอกชน
   รวมถงึการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลระหว่างประเทศ

7. ส่งเสรมิบทบาทหนา้ทีข่องฝ่ายปกครองในการประสานงาน สนบัสนุนและการตรวจสอบ
   ก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และส่วนราชการระดบัภูมภิาค

1. บูรณาการการบรหิารราชการ การปกครองทอ้งที ่อ านวยความเป็นธรรม การรกัษา
   ความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คงภายในทกุระดบัในพื้นที ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
   ของประชาชน นโยบายรฐับาล การพฒันาประเทศ และกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ

2. ปกป้องเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาตแิละการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทใ์นระดบัพื้นที่
   ใหม้คีวามเขม้แขง็และมศีกัยภาพ
3. อ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายในดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คงภายใน
   การอ านวยความเป็นธรรมในภารกจิกรมการปกครอง
4. บรกิารประชาชนดา้นงานทะเบยีนราษฎร บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบยีนท ัว่ไป
   และทะเบยีนอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คงภายใน

6. พฒันาองคก์รใหม้สีมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภบิาล

41,644,402,300              43,005,243,600              

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : กลไกฝ่ายปกครองในการรกัษา
ความม ัน่คงภายในมปีระสทิธิภาพ สามารถลดปญัหา
ความขดัแยง้และความไม่สงบเรยีบรอ้ยในพื้นที่

- ตวัชี้วดั : การด าเนินการรกัษาความม ัน่คงภายในแบบ
พลเรอืนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ครัง้ 1,500,000

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของการด าเนินการแกไ้ขปญัหา
เรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ขอความช่วยเหลอื 
อ านวยความเป็นธรรม ปญัหาความเดอืดรอ้น
ใหแ้ก่ประชาชน ยุติ

รอ้ยละ 90

- ตวัชี้วดั : ระดบัความส าเร็จของการส่งเสรมิการใชบ้ตัร
ประจ าตวัประชาชนเอนกประสงค ์(Smart Card)
ของประชาชนในการรบับรกิารจากภาครฐัและภาคเอกชน

ระดบั 5

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 41,644.4023    43,005.2436    42,882.1696    44,659.0111    46,774.8505    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 41,644.4023    43,005.2436    42,882.1696    44,659.0111    46,774.8505    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ผูร้บับรกิารและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ
และเช่ือมัน่ในคุณภาพการใหบ้รกิารของ
กรมการปกครอง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการ
ส่งเสรมิการใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเอนกประสงค์
(Smart Card) ของประชาชนในการรบับรกิาร
จากภาครฐัและภาคเอกชน

ระดบั -                 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ในคุณภาพการใหบ้รกิารและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,181.2904  1,042.1375  1,261.3289  1,128.9869  1,128.9869  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. การรกัษาความมัน่คงภายในในภารกจิของ
กรมการปกครองมีเอกภาพและประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินการรกัษา
ความม ัน่คงภายในแบบพลเรอืนและการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ย

ครัง้ 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,700,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,594.9225  3,883.0947  3,373.6626  3,443.4868  3,123.2226  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. อ าเภอเป็นศูนยก์ลางการบรหิารงานภาครฐั
และบูรณาการงานทกุภาคสว่นอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการด าเนินการ
แกไ้ขปญัหาเรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ขอความช่วยเหลอื
 อ านวยความเป็นธรรม ปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ประชาชน ยุติ

รอ้ยละ 90 90 92 92 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 36,868.1894 38,080.0114 38,247.1781 40,086.5374 42,522.6410 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 41,644.4023    43,005.2436    42,882.1696    44,659.0111    46,774.8505    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 41,644.4023    43,005.2436    42,882.1696    44,659.0111    46,774.8505    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ผูร้บับรกิารและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ
และเช่ือมัน่ในคุณภาพการใหบ้รกิารของ
กรมการปกครอง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการ
ส่งเสรมิการใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเอนกประสงค์
(Smart Card) ของประชาชนในการรบับรกิาร
จากภาครฐัและภาคเอกชน

ระดบั -                 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ในคุณภาพการใหบ้รกิารและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,181.2904  1,042.1375  1,261.3289  1,128.9869  1,128.9869  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. การรกัษาความมัน่คงภายในในภารกจิของ
กรมการปกครองมีเอกภาพและประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินการรกัษา
ความม ัน่คงภายในแบบพลเรอืนและการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ย

ครัง้ 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,700,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,594.9225  3,883.0947  3,373.6626  3,443.4868  3,123.2226  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. อ าเภอเป็นศูนยก์ลางการบรหิารงานภาครฐั
และบูรณาการงานทกุภาคสว่นอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการด าเนินการ
แกไ้ขปญัหาเรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ขอความช่วยเหลอื
 อ านวยความเป็นธรรม ปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ประชาชน ยุติ

รอ้ยละ 90 90 92 92 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 36,868.1894 38,080.0114 38,247.1781 40,086.5374 42,522.6410 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพื้นฐาน 2 422.5142   701.5086   569.1666   1,660.0693 -             

1. ผลผลติ : การพฒันาการใหบ้รกิารทะเบยีน 
บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ

2 422.5142      701.5086      569.1666      1,660.0693    -                

แผนงานยทุธศาสตร ์ 6 351.6098   531.4766   334.0705   -             -             
1. ผลผลติ : การรกัษาความม ัน่คงภายใน 1 158.8979      337.4237      298.1679      -                -                
2. โครงการ : โครงการสนบัสนุนการบูรณาการ
งานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบรหิาร
ราชการ

5 192.7119      194.0529      35.9026       -                -                

รวมทัง้สิ้น 8 774.1240   1,232.9852 903.2371   1,660.0693 -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  158,748,000  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  263,766,200  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร ์
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,131,700  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  326,478,100  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,009,227,400                   
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 136,629,200                      
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 88,421,500                       
แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 7,222,000                        
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 14,400,000                       

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 3,471,584,800                   
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 3,702,700                        

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 1,255,900,100                

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นความม ัน่คง 46,062,400                       
แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 19,451,200                       
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอย่างย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

4,731,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 2,978,724,500                   
แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ 2,629,065,300                   
แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 62,110,400                       

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 32,533,911,200               
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 9,215,432,300                

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 6,656.1199  6,040.6603     2,935.8373     527.1800        26,845.4461    43,005.2436    
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 6,656.1199  360.6165        -                 -                 25,517.1748    32,533.9112    
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              2,594.8342     155.1210        32.4000         196.3693        2,978.7245     

ผลผลติที ่1 : การพฒันาการใหบ้รกิาร
ทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลู
สารสนเทศ

            -          982.3345          59.8030                -                  -        1,042.1375

ผลผลติที ่2 : เสรมิสรา้งสมรรถนะ
ของอ าเภอในการบรกิารและแกไ้ขปญัหา
ความเดอืดรอ้นของประชาชน

            -        1,612.4997          95.3180          32.4000        196.3693      1,936.5870

3. แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบ
ภายในประเทศ

-              1,981.1424     584.4609        3.0000          60.4620         2,629.0653     

ผลผลติที ่1 : การรกัษาความม ัน่คงภายใน             -        1,981.1424        584.4609           3.0000          60.4620      2,629.0653
4. แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหา
แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-              50.5184         11.5920         -                 -                 62.1104         

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นแผนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์
ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

            -            10.6610                -                  -                  -            10.6610

โครงการที ่2 : โครงการขบัเคลือ่นแผนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์
(เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหา
การคา้มนุษย)์

            -            39.8574          11.5920                -                  -            51.4494

5. แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
ดา้นความมัน่คง

-              46.0624         -                 -                 -                 46.0624         

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นนโยบาย
ของรฐัผ่านกลไกหมูบ่า้น

            -            46.0624                -                  -                  -            46.0624

6. แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า -              19.4512         -                 -                 -                 19.4512         
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาตลาดสนิคา้
เกษตร

            -            19.4512                -                  -                  -            19.4512

7. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโต
อย่างย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนั
การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ

-              4.7310          -                 -                 -                 4.7310          

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนแผนงาน
การจดัการปญัหาทีด่นิท ากนิในหนา้ที่
ฝ่ายปกครอง

            -             4.7310                -                  -                  -             4.7310

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 6,656.1199  6,040.6603     2,935.8373     527.1800        26,845.4461    43,005.2436    
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 6,656.1199  360.6165        -                 -                 25,517.1748    32,533.9112    
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              2,594.8342     155.1210        32.4000         196.3693        2,978.7245     

ผลผลติที ่1 : การพฒันาการใหบ้รกิาร
ทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลู
สารสนเทศ

            -          982.3345          59.8030                -                  -        1,042.1375

ผลผลติที ่2 : เสรมิสรา้งสมรรถนะ
ของอ าเภอในการบรกิารและแกไ้ขปญัหา
ความเดอืดรอ้นของประชาชน

            -        1,612.4997          95.3180          32.4000        196.3693      1,936.5870

3. แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบ
ภายในประเทศ

-              1,981.1424     584.4609        3.0000          60.4620         2,629.0653     

ผลผลติที ่1 : การรกัษาความม ัน่คงภายใน             -        1,981.1424        584.4609           3.0000          60.4620      2,629.0653
4. แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหา
แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-              50.5184         11.5920         -                 -                 62.1104         

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นแผนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์
ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

            -            10.6610                -                  -                  -            10.6610

โครงการที ่2 : โครงการขบัเคลือ่นแผนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์
(เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหา
การคา้มนุษย)์

            -            39.8574          11.5920                -                  -            51.4494

5. แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
ดา้นความมัน่คง

-              46.0624         -                 -                 -                 46.0624         

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นนโยบาย
ของรฐัผ่านกลไกหมูบ่า้น

            -            46.0624                -                  -                  -            46.0624

6. แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า -              19.4512         -                 -                 -                 19.4512         
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาตลาดสนิคา้
เกษตร

            -            19.4512                -                  -                  -            19.4512

7. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโต
อย่างย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนั
การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ

-              4.7310          -                 -                 -                 4.7310          

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนแผนงาน
การจดัการปญัหาทีด่นิท ากนิในหนา้ที่
ฝ่ายปกครอง

            -             4.7310                -                  -                  -             4.7310

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

8. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร
ประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

-              675.2139        1,760.3309     -                 1,036.0400     3,471.5848     

โครงการที ่1 : โครงการบรกิารจดัการ
ออกบตัรผ่านแดนเพือ่อ านวยความสะดวก
ทางธุรกจิ

            -            23.8200          14.5696                -                  -            38.3896

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุน
การขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ

            -          136.0000          25.4600                -                  -          161.4600

โครงการที ่3 : โครงการสนบัสนุน
การบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันา
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

            -          515.3939      1,720.3013                -        1,036.0400      3,271.7352

9. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันากฎหมาย
และกระบวนการยตุิธรรม

-              3.7027          -                 -                 -                 3.7027          

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ที่
ของฝ่ายปกครองเพือ่การปฏรูิปกฏหมาย
และพฒันากระบวนการยุตธิรรม

            -             3.7027                -                  -                  -             3.7027

10. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-              162.7584        354.6890        491.7800        -                 1,009.2274     

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
งานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู
ความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            -             6.4920                -                  -                  -             6.4920

โครงการที ่2 : โครงการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

            -            85.2069        320.1890                -                  -          405.3959

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่
ความจรงิทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ข
ปญัหา

            -             7.3830                -             5.9200                -            13.3030

โครงการที ่4 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

            -             8.0829                -             0.3000                -             8.3829

โครงการที ่5 : โครงการต าบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ 
ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            -            18.5936          34.5000        485.5600                -          538.6536

โครงการที ่6 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

            -            37.0000                -                  -                  -            37.0000

11. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-              136.6292        -                 -                 -                 136.6292        

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ

            -          136.6292                -                  -                  -          136.6292

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

12. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

-              -                 67.4215         -                 21.0000         88.4215         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

            -                  -            67.4215                -            21.0000          88.4215

13. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิติกส ์

-              5.0000          2.2220          -                 -                 7.2220          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการกจิกรรมบ ัง้ไฟ พล ุตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถอุืน่ใดทีค่ลา้ยคลงึ
กนั เพือ่ความปลอดภยัในการจราจร
ทางอากาศ (Bampen)

            -             5.0000           2.2220                -                  -             7.2220

14. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

-              -                 -                 -                 14.4000         14.4000         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพ
งานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที ่EEC

            -                  -                  -                  -            14.4000          14.4000



57

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

12. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

-              -                 67.4215         -                 21.0000         88.4215         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุน
การพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

            -                  -            67.4215                -            21.0000          88.4215

13. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิติกส ์

-              5.0000          2.2220          -                 -                 7.2220          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการกจิกรรมบ ัง้ไฟ พล ุตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถอุืน่ใดทีค่ลา้ยคลงึ
กนั เพือ่ความปลอดภยัในการจราจร
ทางอากาศ (Bampen)

            -             5.0000           2.2220                -                  -             7.2220

14. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

-              -                 -                 -                 14.4000         14.4000         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพ
งานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที ่EEC

            -                  -                  -                  -            14.4000          14.4000
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
31,228.9361      32,533.9112      34,396.9374      36,362.5346      38,795.7824      
31,228.9361      32,533.9112      34,396.9374      36,362.5346      38,795.7824      
6,582.1780       6,656.1199       6,999.8564       7,363.9424       8,099.5883       

305.3716         360.6165         360.6165         360.6165         360.6165         
-                   -                   -                   -                   -                   

24,341.3865      25,517.1748      27,036.4645      28,637.9757      30,335.5776      
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                      32,533,911,200

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 32,533,911,200 บาท
1. งบบคุลากร 6,656,119,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 6,313,015,300         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 6,224,979,800         บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 88,035,500            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 343,104,600           บาท
2. งบด าเนินงาน 360,616,500           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,616,500           บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 174,204,300           บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 4,447,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนผูน้ าศาสนาอสิลาม 153,638,400           บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 8,760,000              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 18,576,000             บาท
(6) เงนิสมทบเขา้กองทนุเงนิทดแทน 990,800                บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 25,517,174,800        บาท
1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 25,517,174,800        บาท

1 คา่ตอบแทน 25,517,174,800        บาท
(1) ค่าตอบแทนก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ 21,326,973,400        บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯทีป่ฏบิตังิานในเขต
พื้นทีพ่เิศษ (จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 484,650,000           บาท
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน 3,369,371,400         บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดนทีป่ฏบิตังิาน
ในเขตพื้นทีพ่เิศษ 336,180,000           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 32,533,911,200 บาท
1. งบบคุลากร 6,656,119,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 6,313,015,300         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 6,224,979,800         บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 88,035,500            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 343,104,600           บาท
2. งบด าเนินงาน 360,616,500           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,616,500           บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 174,204,300           บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 4,447,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนผูน้ าศาสนาอสิลาม 153,638,400           บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 8,760,000              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 18,576,000             บาท
(6) เงนิสมทบเขา้กองทนุเงนิทดแทน 990,800                บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 25,517,174,800        บาท
1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 25,517,174,800        บาท

1 คา่ตอบแทน 25,517,174,800        บาท
(1) ค่าตอบแทนก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ 21,326,973,400        บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯทีป่ฏบิตังิานในเขต
พื้นทีพ่เิศษ (จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 484,650,000           บาท
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน 3,369,371,400         บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดนทีป่ฏบิตังิาน
ในเขตพื้นทีพ่เิศษ 336,180,000           บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 
-

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
982.3345    59.8030     -             -             1,042.1375 
953.1203      59.8030        -                -                1,012.9233    

29.2142        -                -                -                29.2142        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระดบั   - 5 5 5 5

รอ้ยละ 80   -   -   -   - 
 ( 92.01 )

ลา้นบาท 1,181.2904    1,042.1375    1,261.3289    1,128.9869    1,128.9869    
ลา้นบาท 1,181.2904    1,042.1375    1,261.3289    1,128.9869    1,128.9869    
ลา้นบาท 1,167.9444    982.3345      1,261.3289    1,128.9869    1,128.9869    
ลา้นบาท 13.3460        59.8030        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอืน่

บตัรประจ าตวัประชาชนเอนกประสงค ์(Smart Card)
ของประชาชนในการรบับรกิารจากภาครฐั
และภาคเอกชน
เชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพ
การใหบ้รกิารและการด าเนินงานของหน่วยงาน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการส่งเสรมิการใช ้

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลู
สารสนเทศ
2. บรกิารดา้นการจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                  2,978,724,500
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาการใหบ้รกิารทะเบียน บตัรประจ าตวัประชาชน
และขอ้มูลสารสนเทศ

                 1,042,137,500

 เพือ่ใหป้ระชาชนผูม้ารบับรกิารในการใหบ้รกิารทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศมคีวามพงึพอใจ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การพฒันาการใหบ้ริการทะเบียน บตัรประจ าตวัประชาชน
และขอ้มูลสารสนเทศ 1,042,137,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 982,334,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 702,556,000           บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 280,041,800           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 27,764,400             บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 343,200                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,775,800             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,065,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 9,425,000              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 38,145,200             บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,180,300              บาท
(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 99,000                 บาท
(9) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 56,836,800             บาท
(10) ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 12,644,000             บาท
(11) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,818,000              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการตรวจหาสารพนัธุกรรม 10,000,000             บาท
(13) ค่าแปลงขอ้มลูไมโครฟิลม์ 3,104,000              บาท
(14) วสัดุส านกังาน 28,758,600             บาท
(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 21,225,000             บาท
(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,460,000              บาท
(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 3,397,500              บาท
(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000,000             บาท

(2) ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารประชาชนดา้นทะเบยีน 573 แหง่
และบตัรประจ าตวัประชาชน 867 แหง่ เพือ่ทดแทนระบบเดมิ 263,766,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,414,999,800         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 352,831,100           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 263,766,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 569,166,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 569,166,600           บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,660,069,300         บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การพฒันาการใหบ้ริการทะเบียน บตัรประจ าตวัประชาชน
และขอ้มูลสารสนเทศ 1,042,137,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 982,334,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 702,556,000           บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 280,041,800           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 27,764,400             บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 343,200                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,775,800             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,065,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 9,425,000              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 38,145,200             บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,180,300              บาท
(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 99,000                 บาท
(9) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 56,836,800             บาท
(10) ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 12,644,000             บาท
(11) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,818,000              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการตรวจหาสารพนัธุกรรม 10,000,000             บาท
(13) ค่าแปลงขอ้มลูไมโครฟิลม์ 3,104,000              บาท
(14) วสัดุส านกังาน 28,758,600             บาท
(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 21,225,000             บาท
(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,460,000              บาท
(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 3,397,500              บาท
(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000,000             บาท

(2) ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารประชาชนดา้นทะเบยีน 573 แหง่
และบตัรประจ าตวัประชาชน 867 แหง่ เพือ่ทดแทนระบบเดมิ 263,766,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,414,999,800         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 352,831,100           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 263,766,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 569,166,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 569,166,600           บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,660,069,300         บาท
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(3) ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารประชาชนดา้นทะเบยีนและบตัรประจ าตวั
ประชาชนเพือ่ทดแทนระบบเดมิ 455 แหง่ 158,748,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 988,748,480           บาท
ปี 2557 - 2560 ตัง้งบประมาณ 380,162,500           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 158,748,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 158,748,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 158,748,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,341,980           บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 279,778,500           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 55,141,300             บาท
(2) ค่าน า้ประปา 5,350,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 10,428,000             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,939,200              บาท
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่สารขอ้มลู 205,920,000           บาท

2. งบลงทนุ 59,803,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,803,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 54,924,400            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 54,924,400             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 61 หน่วย) 54,924,400             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,878,600              บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,878,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 4,878,600              บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 
-

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1,612.4997 95.3180     32.4000     196.3693    1,936.5870 
595.4092      -                -                71.9425        667.3517      
80.1582        -                -                -                80.1582        
5.7705         -                -                124.4268      130.1973      

576.5430      0.0680         -                -                576.6110      
66.9941        -                32.4000        -                99.3941        
7.8286         -                -                -                7.8286         

256.6645      95.2500        -                -                351.9145      
15.0600        -                -                -                15.0600        

8.0716         -                -                -                8.0716         

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 900,384 900,384 900,384 900,384 900,384
 ( 459,164 )

ลา้นบาท 1,937.1358    1,936.5870    1,841.4941    1,841.4941    1,841.4941    
ลา้นบาท 1,937.1358    1,936.5870    1,841.4941    1,841.4941    1,841.4941    
ลา้นบาท 1,580.3604    1,612.4997    1,612.7248    1,612.7248    1,612.7248    
ลา้นบาท 78.0061        95.3180        -                -                -                
ลา้นบาท 32.4000        32.4000        32.4000        32.4000        32.4000        
ลา้นบาท 246.3693      196.3693      196.3693      196.3693      196.3693      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนครัง้ของหมูบ่า้นตน้แบบ
ประชาธปิไตย 75,032 หมูบ่า้น จดักจิกรรมส่งเสรมิ
วถิชีวีติแบบประชาธปิไตยในหมูบ่า้นเดอืนละ 1 ครัง้
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของอ าเภอ
2. การด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง
3. เสรมิสรา้งสมรรถนะก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ
4. สนบัสนุนการบรหิารจดัการกรม
5. พฒันาสมรรถนะขา้ราชการ
6. การอ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชน
7. สนบัสนุนการจดัระบบการปกครองทอ้งที่
8. ส่งเสรมิวถิชีวีติแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมขุ
9. การแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบและบรหิารจดัการทวงถามหน้ี

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  เสรมิสรา้งสมรรถนะของอ าเภอในการบรกิารและแกไ้ขปญัหา
ความเดือดรอ้นของประชาชน

                 1,936,587,000

 พฒันาและสรา้งความเขม้แขง็ของราชการส่วนภูมภิาคในการบรหิารจดัการแบบบูรณาการในพื้นที่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 
-

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1,612.4997 95.3180     32.4000     196.3693    1,936.5870 
595.4092      -                -                71.9425        667.3517      
80.1582        -                -                -                80.1582        
5.7705         -                -                124.4268      130.1973      

576.5430      0.0680         -                -                576.6110      
66.9941        -                32.4000        -                99.3941        
7.8286         -                -                -                7.8286         

256.6645      95.2500        -                -                351.9145      
15.0600        -                -                -                15.0600        

8.0716         -                -                -                8.0716         

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 900,384 900,384 900,384 900,384 900,384
 ( 459,164 )

ลา้นบาท 1,937.1358    1,936.5870    1,841.4941    1,841.4941    1,841.4941    
ลา้นบาท 1,937.1358    1,936.5870    1,841.4941    1,841.4941    1,841.4941    
ลา้นบาท 1,580.3604    1,612.4997    1,612.7248    1,612.7248    1,612.7248    
ลา้นบาท 78.0061        95.3180        -                -                -                
ลา้นบาท 32.4000        32.4000        32.4000        32.4000        32.4000        
ลา้นบาท 246.3693      196.3693      196.3693      196.3693      196.3693      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนครัง้ของหมูบ่า้นตน้แบบ
ประชาธปิไตย 75,032 หมูบ่า้น จดักจิกรรมส่งเสรมิ
วถิชีวีติแบบประชาธปิไตยในหมูบ่า้นเดอืนละ 1 ครัง้
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของอ าเภอ
2. การด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง
3. เสรมิสรา้งสมรรถนะก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ
4. สนบัสนุนการบรหิารจดัการกรม
5. พฒันาสมรรถนะขา้ราชการ
6. การอ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชน
7. สนบัสนุนการจดัระบบการปกครองทอ้งที่
8. ส่งเสรมิวถิชีวีติแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมขุ
9. การแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบและบรหิารจดัการทวงถามหน้ี

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  เสรมิสรา้งสมรรถนะของอ าเภอในการบรกิารและแกไ้ขปญัหา
ความเดือดรอ้นของประชาชน

                 1,936,587,000

 พฒันาและสรา้งความเขม้แขง็ของราชการส่วนภูมภิาคในการบรหิารจดัการแบบบูรณาการในพื้นที่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : เสริมสรา้งสมรรถนะของอ าเภอในการบริการและแกไ้ขปญัหา
ความเดือดรอ้นของประชาชน 1,936,587,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,612,499,700         บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,233,320,200         บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 23,812,300             บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 47,495,700             บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 10,550,200             บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 52,482,000             บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 21,621,000             บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 8,649,500              บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,600,000              บาท
(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,169,100              บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 592,848,300           บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 80,068,700             บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิีการ 139,500                บาท
(12) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 600,000                บาท
(13) ค่าใชส้อยอื่น ๆ 874,200                บาท
(14) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 6,928,600              บาท
(15) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะกรรมการหมูบ่า้น 216,985,900           บาท
(16) ค่าใชจ่้ายในการจดังานสปัดาหส่์งเสรมิพระพทุธศาสนา 11,505,900             บาท
(17) ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 1,043,700              บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,215,000              บาท
(19) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการคดัเลอืกหมูบ่า้นดเีด่น (บา้นสวย เมอืงสุข) 12,000,000             บาท
(20) ค่าใชจ่้ายในการคดัเลอืกหมูบ่า้นดเีด่น (วถิปีระชาธิปไตย) 1,900,000              บาท
(21) วสัดุส านกังาน 35,329,900             บาท
(22) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 84,576,100             บาท
(23) วสัดุงานบา้นงานครวั 620,600                บาท
(24) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 85,000                 บาท
(25) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000                 บาท
(26) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 1,104,800              บาท
(27) วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,810,600              บาท
(28) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 350,000                บาท
(29) วสัดุอื่น ๆ 297,000                บาท
(30) วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 4,596,600              บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 379,179,500           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 266,851,700           บาท
(2) ค่าน า้ประปา 22,819,200             บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 76,468,600             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 11,022,000             บาท
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่สารขอ้มลู 2,018,000              บาท

2. งบลงทนุ 95,318,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 95,318,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,000                 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 68,000                 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 68,000                 บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 95,250,000            บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 15,250,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 305 รายการ (รวม 305 หน่วย) 15,250,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 80,000,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 500 รายการ (รวม 500 หน่วย) 80,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 32,400,000            บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,400,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นทนุการศึกษาในระดบัปรญิญาตรสี าหรบัก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ 32,400,000             บาท
4. งบรายจา่ยอื่น 196,369,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเลอืกต ัง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 48,914,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 755,700                บาท
3) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ 45,781,900             บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทของกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซยีน 2,733,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนกบัประชาชนในพื้นทีช่ายแดน 14,400,000             บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นขยายผลศูนยเ์รยีนรูโ้ครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด ารริะดบัอ าเภอ 8,780,000              บาท
7) โครงการพฒันาพื้นทีแ่บบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพฒันาตามพระราชด าริ 5,000,000              บาท
8) โครงการพฒันาตามพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 11,000,000             บาท
9) เงนิรางวลัก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯลฯ 23,092,700             บาท
10) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ 6,638,200              บาท
11) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดุเคานเ์ตอรบ์รกิารอ าเภอยิ้ม 17,720,800             บาท
12) ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้จดุเคานเ์ตอรบ์รกิารอ าเภอยิ้ม 11,553,000             บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 
-

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1,981.1424 584.4609    3.0000      60.4620     2,629.0653 
1,625.6463    382.2692      -                47.4946        2,055.4101    

60.9834        10.4980        -                -                71.4814        
185.3361      191.6937      -                -                377.0298      
38.6972        -                -                -                38.6972        

27.5397        -                -                12.9674        40.5071        
34.0928        -                3.0000         -                37.0928        
8.8469         -                -                -                8.8469         

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คร ้ัง้ 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,700,000

 ( 3,007,265 )
ลา้นบาท 2,510.9523    2,629.0653    2,481.0852    2,545.8389    2,356.8810    
ลา้นบาท 2,510.9523    2,629.0653    2,481.0852    2,545.8389    2,356.8810    
ลา้นบาท 1,976.1208    1,981.1424    2,080.1995    2,184.2090    2,293.4190    
ลา้นบาท 471.3695      584.4609      337.4237      298.1679      -                
ลา้นบาท 3.0000         3.0000         3.0000         3.0000         3.0000         
ลา้นบาท 60.4620        60.4620        60.4620        60.4620        60.4620        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การด าเนินการรกัษาความม ัน่คงภายใน

แบบพลเรอืนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่
2. การเสรมิสรา้งศกัยภาพในการรกัษาความม ัน่คงภายในแบบพลเรอืน
3. การด าเนินการดา้นการสือ่สาร
4. อ านวยการและบรหิารจดัการปฏบิตังิานดา้นความม ัน่คงบรเิวณ
ชายแดน
5. ส่งเสรมิการบรหิารกจิการศาสนาอสิลาม
6. การด าเนินการดา้นสญัชาตแิละการก าหนดสถานะบคุคล
7. การด าเนินการดา้นการขา่ว

หน่วย:ลา้นบาท

8.3  แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ                  2,629,065,300
8.3.1  ผลผลติที่ 1 :  การรกัษาความมัน่คงภายใน                  2,629,065,300

 เพือ่สรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัประชาชน

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การรกัษาความมัน่คงภายใน 2,629,065,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,981,142,400         บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,821,061,800         บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,489,500              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 12,589,200             บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 25,445,300             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,246,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,579,000              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 11,897,600             บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 50,301,100             บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,238,300             บาท
(10) ค่ารบัรองและพธิีการ 1,170,200              บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม/ประชุมระหวา่งประเทศตามแนวชายแดน 9,684,400              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัสอบคดัเลอืกนกัเรยีน นกัศึกษา เพือ่รบัทนุการศึกษา 250,000                บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานศูนยข์่าวจงัหวดั/อ าเภอ 1,065,600              บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบยีงสนาม 1,313,478,000         บาท
(15) ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 13,400                 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,241,400              บาท
(17) ค่าใชจ่้ายจดังานวนัสถาปนากองอาสารกัษาดนิแดน 2,180,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการจดังานพธิีสวนสนามวนัทหารผา่นศึก 1,206,300              บาท
(19) วสัดุส านกังาน 12,756,800             บาท
(20) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 16,391,000             บาท
(21) วสัดุงานบา้นงานครวั 24,000                 บาท
(22) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 37,544,300             บาท
(23) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 71,900                 บาท
(24) วสัดุสนามและการฝึก 4,230,200              บาท
(25) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 9,600                   บาท
(26) วสัดุเครื่องแต่งกาย 265,870,800           บาท
(27) วสัดุอื่น ๆ 330,900                บาท
(28) วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 1,745,000              บาท
(29) วสัดุประจ ากองรอ้ยบงัคบัการและบรกิารกองบญัชาการกองอาสารกัษา
ดนิแดน 1,012,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การรกัษาความมัน่คงภายใน 2,629,065,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,981,142,400         บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,821,061,800         บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,489,500              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 12,589,200             บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 25,445,300             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,246,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,579,000              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 11,897,600             บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 50,301,100             บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,238,300             บาท
(10) ค่ารบัรองและพธิีการ 1,170,200              บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม/ประชุมระหวา่งประเทศตามแนวชายแดน 9,684,400              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัสอบคดัเลอืกนกัเรยีน นกัศึกษา เพือ่รบัทนุการศึกษา 250,000                บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานศูนยข์่าวจงัหวดั/อ าเภอ 1,065,600              บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบยีงสนาม 1,313,478,000         บาท
(15) ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 13,400                 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,241,400              บาท
(17) ค่าใชจ่้ายจดังานวนัสถาปนากองอาสารกัษาดนิแดน 2,180,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการจดังานพธิีสวนสนามวนัทหารผา่นศึก 1,206,300              บาท
(19) วสัดุส านกังาน 12,756,800             บาท
(20) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 16,391,000             บาท
(21) วสัดุงานบา้นงานครวั 24,000                 บาท
(22) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 37,544,300             บาท
(23) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 71,900                 บาท
(24) วสัดุสนามและการฝึก 4,230,200              บาท
(25) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 9,600                   บาท
(26) วสัดุเครื่องแต่งกาย 265,870,800           บาท
(27) วสัดุอื่น ๆ 330,900                บาท
(28) วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 1,745,000              บาท
(29) วสัดุประจ ากองรอ้ยบงัคบัการและบรกิารกองบญัชาการกองอาสารกัษา
ดนิแดน 1,012,000              บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 160,080,600           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 25,877,900             บาท
(2) ค่าน า้ประปา 7,771,900              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 8,283,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 7,800                   บาท
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่สารขอ้มลู 41,900,000             บาท
(6) ค่าเช่าวงจรสือ่สารเครอืข่ายมหาดไทย 76,240,000             บาท

2. งบลงทนุ 584,460,900           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 584,460,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 314,775,700           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 89,400,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 100 หน่วย) 70,200,000             บาท
(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันครนายก
1 คนั 1,920,000              บาท
(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัตาก 1 คนั 1,920,000              บาท
(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัล  าพนู 1 คนั 1,920,000              บาท
(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัหนองบวัล  าภู 
1 คนั 1,920,000              บาท
(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
1 คนั 1,920,000              บาท
(7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัฉะเชิงเทรา
1 คนั 1,920,000              บาท
(8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 1,920,000              บาท
(9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดับงึกาฬ 1 คนั 1,920,000              บาท
(10) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัอุทยัธานี 1 คนั 1,920,000              บาท
(11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,920,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 164,141,200           บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 437 หน่วย) 5,243,300              บาท
(2) ระบบสือ่สารวทิยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital 1 ระบบ 158,897,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 794,489,500           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 158,897,900           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 337,423,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 298,167,900           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์าวุธ 33,682,000             บาท
(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,370 หน่วย) 33,682,000             บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 27,552,500             บาท
(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 515 หน่วย) 27,552,500             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 269,685,200           บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 269,685,200           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) 189,685,200           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 10,000,000             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอศรเีชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 10,000,000             บาท
(6) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 10,000,000             บาท
(7) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(8) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(9) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัเลย 1 แหง่ 10,000,000             บาท



69

2.1.1.2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 164,141,200           บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 437 หน่วย) 5,243,300              บาท
(2) ระบบสือ่สารวทิยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital 1 ระบบ 158,897,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 794,489,500           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 158,897,900           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 337,423,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 298,167,900           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์าวุธ 33,682,000             บาท
(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,370 หน่วย) 33,682,000             บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 27,552,500             บาท
(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 515 หน่วย) 27,552,500             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 269,685,200           บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 269,685,200           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) 189,685,200           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 10,000,000             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอศรเีชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 10,000,000             บาท
(6) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 10,000,000             บาท
(7) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(8) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(9) ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัเลย 1 แหง่ 10,000,000             บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นทนุการศึกษาชาวไทยภูเขาเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 3,000,000              บาท
4. งบรายจา่ยอื่น 60,462,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 12,967,400             บาท
2) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน 21,569,600             บาท
3) ค่ารกัษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน 25,925,000             บาท

บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
10.6610     -             -             -             10.6610     
10.6610        -                -                -                10.6610        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 133,000 133,000 140,000 145,000 150,000

 ( 102,737 )
ลา้นบาท 21.3220        10.6610        11.1940        11.7537        12.3414        
ลา้นบาท 21.3220        10.6610        11.1940        11.7537        12.3414        
ลา้นบาท 21.3220        10.6610        11.1940        11.7537        12.3414        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนแรงงานต่างดา้ว (บคุคลซึง่ไมม่ี

สญัชาตไิทย) มเีอกสารแสดงตนทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ส ารวจ ปรบัปรุง และก าหนดสถานะบคุคลทีไ่มม่สีญัชาตไิทย

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ท ัว่ประเทศ

                   67,272,100
                   67,272,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

ซึง่เป็นปจัจยัทีช่่วยลดความเสีย่งในการคา้มนุษย์

8.4  แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                      62,110,400
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์
ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

                     10,661,000

เพือ่แกไ้ขปญัหาความไรส้ถานะและสญัชาตติามกฎหมายสญัชาต ิและกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
10.6610     -             -             -             10.6610     
10.6610        -                -                -                10.6610        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 133,000 133,000 140,000 145,000 150,000

 ( 102,737 )
ลา้นบาท 21.3220        10.6610        11.1940        11.7537        12.3414        
ลา้นบาท 21.3220        10.6610        11.1940        11.7537        12.3414        
ลา้นบาท 21.3220        10.6610        11.1940        11.7537        12.3414        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนแรงงานต่างดา้ว (บคุคลซึง่ไมม่ี

สญัชาตไิทย) มเีอกสารแสดงตนทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ส ารวจ ปรบัปรุง และก าหนดสถานะบคุคลทีไ่มม่สีญัชาตไิทย

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ท ัว่ประเทศ

                   67,272,100
                   67,272,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

ซึง่เป็นปจัจยัทีช่่วยลดความเสีย่งในการคา้มนุษย์

8.4  แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                      62,110,400
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์
ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

                     10,661,000

เพือ่แกไ้ขปญัหาความไรส้ถานะและสญัชาตติามกฎหมายสญัชาต ิและกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 10,661,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 10,661,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,661,000            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,080,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,060,000              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 288,000                บาท
(4) วสัดุส านกังาน 1,333,000              บาท
(5) ค่าวสัดุผลติบตัร 3,900,000              บาท

บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.4.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
39.8574     11.5920     -             -             51.4494     
39.8574        11.5920        -                -                51.4494        

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

อ าเภอ 878 878 878 878 878
 ( 878 )

ลา้นบาท 92.5016        51.4494        41.8503        43.9428        46.1395        
ลา้นบาท 92.5016        51.4494        41.8503        43.9428        46.1395        
ลา้นบาท 80.9096        39.8574        41.8503        43.9428        46.1395        
ลา้นบาท 11.5920        11.5920        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนปฏบิตักิารตรวจตราเฝ้าระวงั
และปราบปรามในพื้นทีอ่  าเภอ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิ่ม
ประสทิธิภาพการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์

                     51,449,400

เพือ่ใหม้ชีดุปฏบิตักิารบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายปกครองระดบัจงัหวดั และส่วนกลางสนบัสนุนอ าเภอ
ในการสบืสวน จบักมุ ปราบปรามผูก้ระท าผดิอย่างมปีระสทิธภิาพ

ท ัว่ประเทศ

                  275,883,600
                  275,883,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาท
ของฝ่ายปกครอง
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.4.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
39.8574     11.5920     -             -             51.4494     
39.8574        11.5920        -                -                51.4494        

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

อ าเภอ 878 878 878 878 878
 ( 878 )

ลา้นบาท 92.5016        51.4494        41.8503        43.9428        46.1395        
ลา้นบาท 92.5016        51.4494        41.8503        43.9428        46.1395        
ลา้นบาท 80.9096        39.8574        41.8503        43.9428        46.1395        
ลา้นบาท 11.5920        11.5920        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนปฏบิตักิารตรวจตราเฝ้าระวงั
และปราบปรามในพื้นทีอ่  าเภอ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิ่ม
ประสทิธิภาพการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์

                     51,449,400

เพือ่ใหม้ชีดุปฏบิตักิารบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายปกครองระดบัจงัหวดั และส่วนกลางสนบัสนุนอ าเภอ
ในการสบืสวน จบักมุ ปราบปรามผูก้ระท าผดิอย่างมปีระสทิธภิาพ

ท ัว่ประเทศ

                  275,883,600
                  275,883,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาท
ของฝ่ายปกครอง
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การคา้มนุษย ์(เพิ่มประสิทธิภาพการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 51,449,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 39,857,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,857,400            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,354,700              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 26,994,400             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,997,500              บาท
(4) วสัดุส านกังาน 1,510,800              บาท

2. งบลงทนุ 11,592,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,592,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 11,592,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,592,000             บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดันครพนม) 1 คนั 1,288,000              บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์) 1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดัสมทุรสาคร) 1 คนั 1,288,000              บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดัสระบรุี) 1 คนั 1,288,000              บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดัชยัภูม)ิ 1 คนั 1,288,000              บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดัหนองคาย) 1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดัเพชรบูรณ์) 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง จงัหวดันครศรธีรรมราช) 1 คนั 1,288,000              บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 1 คนั 1,288,000              บาท
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(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์(ชุดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 1 คนั 1,288,000              บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

-
-

-
-

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
46.0624     -             -             -             46.0624     
46.0624        -                -                -                46.0624        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ชดุ 877  -  -  -  -
 ( 877 )

รอ้ยละ  - 75 75 75 75

ลา้นบาท 90.0000        46.0624        48.3655        50.7838        53.3223        
ลา้นบาท 90.0000        46.0624        48.3655        50.7838        53.3223        
ลา้นบาท 90.0000        46.0624        48.3655        50.7838        53.3223        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนชดุปฏบิตักิารประจ าต าบล
ทีเ่ขา้รบัการอบรมการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของต าบลทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
ไดด้ าเนินกจิกรรมสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  288,534,000
                  288,534,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

ท ัว่ประเทศ

8.5  แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นความมัน่คง                      46,062,400
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐัผ่านกลไกหมู่บา้น                      46,062,400

เพือ่ใหป้ระเทศชาตสิงัคมและประชาชนมคีวามปรองดองสมานฉนัท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคดิของคนในชาติ
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างสนัตปิระชาชนมส่ีวนร่วมป้องกนัแกไ้ขปญัหาความม ัน่คง
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสรา้งความปรองดองสมานฉนัทบ์นพื้นฐานความแตกต่างทางความคดิ
ประเทศชาตมิคีวามสงบเรยีบรอ้ย มคีวามสามคัคปีรองดองมกีารพฒันาอย่างย ัง่ยนืตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงและมคีวามสมดุลระหวา่งการพฒันาดา้นวตัถกุบัการพฒันาจติใจ
สงัคมมคีวามสงบสุข เป็นธรรม และมโีอกาสทดัเทยีมกนั เพือ่ขจดัความเหลือ่มล า้
ประชาชนมคีวามสุข มคุีณภาพชวีติทีด่ ีและมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐัผ่านกลไกหมู่บา้น 46,062,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 46,062,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,062,400            บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 16,478,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,687,500             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพกระบวนการ
แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้แบบบูรณาการภายใตส้นัตวิธิี 1,062,400              บาท
(4) วสัดุส านกังาน 4,834,500              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐัผ่านกลไกหมู่บา้น 46,062,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 46,062,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,062,400            บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 16,478,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,687,500             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพกระบวนการ
แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้แบบบูรณาการภายใตส้นัตวิธิี 1,062,400              บาท
(4) วสัดุส านกังาน 4,834,500              บาท
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
19.4512     -             -             -             19.4512     
19.4512        -                -                -                19.4512        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 150 150 150 150 150
 ( - )

ลา้นบาท 37.0762        19.4512        20.4238        21.4449        22.5172        
ลา้นบาท 37.0762        19.4512        20.4238        21.4449        22.5172        
ลา้นบาท 37.0762        19.4512        20.4238        21.4449        22.5172        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : เพิม่ช่องทางจ าหน่ายสนิคา้เกษตร
ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ประสทิธภิาพผลผลติภาคเกษตร (พฒันาตลาดสนิคา้เกษตร
โดยใหจ้งัหวดัจดัเตรยีมสถานทีท่ีเ่ป็นจดุจ าหน่ายและจดัมหกรรม
สนิคา้เกษตรประจ าจงัหวดั)

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

 ท ัว่ประเทศ

                  120,913,300
                  120,913,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

และอ านวยความเป็นธรรมใหแ้ก่เกษตรกรทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากภาวะกลไกตลาด

8.6  แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า                      19,451,200
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร                      19,451,200

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาราคาผลผลติทางการเกษตรในพื้นที่

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาตลาดสินคา้เกษตร 19,451,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 19,451,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,451,200            บาท
(1) ค่าใชจ้ายในการบรหิารจดัการในพื้นทีเ่พือ่แกไ้ขปญัหาราคาสนิคา้เกษตร 19,451,200             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาตลาดสินคา้เกษตร 19,451,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 19,451,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,451,200            บาท
(1) ค่าใชจ้ายในการบรหิารจดัการในพื้นทีเ่พือ่แกไ้ขปญัหาราคาสนิคา้เกษตร 19,451,200             บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-
-

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
4.7310      -             -             -             4.7310      
4.7310         -                -                -                4.7310         

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 90 90 90 90 90
 ( 100 )

ลา้นบาท 10.9800        4.7310         4.9676         5.2160         5.4768         
ลา้นบาท 10.9800        4.7310         4.9676         5.2160         5.4768         
ลา้นบาท 10.9800        4.7310         4.9676         5.2160         5.4768         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : บคุลากรสงักดักรมการปกครอง
ทีเ่ขา้รบัการอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของเป้าหมาย
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาการบกุรุก
ทีด่นิของรฐั
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เพือ่ป้องกนักรณีตอ้งรบัผดิชดใชส้นิไหมทดแทนอนัเป็นการประหยดังบประมาณของแผ่นดนิ
เพือ่ลดปญัหาการบกุรุกทีด่นิท ากนิของรฐั

ท ัว่ประเทศ

                   31,371,400
                   31,371,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาประสทิธภิาพการจดัปญัหาทีด่นิท ากนิในพื้นทีอ่  าเภอ

เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ทีข่องอ าเภอเกีย่วกบัการดูแลรกัษาสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ

8.7  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

                      4,731,000

8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนแผนงานการจดัการปญัหาที่ดินท ากนิในหนา้ที่
ฝ่ายปกครอง

                      4,731,000

เพือ่รบัฟงัปญัหาการการดูแลรกัษาสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนแผนงานการจดัการปญัหาที่ดินท ากนิใน
หนา้ที่ฝ่ายปกครอง 4,731,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 4,731,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,731,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,731,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนแผนงานการจดัการปญัหาที่ดินท ากนิใน
หนา้ที่ฝ่ายปกครอง 4,731,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 4,731,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,731,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,731,000              บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

-

-

8.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
23.8200     14.5696     -             -             38.3896     
23.8200        14.5696        -                -                38.3896        

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ฉบบั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000
 ( 2,257,426 )

ลา้นบาท 76.6061        38.3896        25.0110        26.2615        27.5746        
ลา้นบาท 76.6061        38.3896        25.0110        26.2615        27.5746        
ลา้นบาท 47.6400        23.8200        25.0110        26.2615        27.5746        
ลา้นบาท 28.9661        14.5696        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ปรมิาณการออกหนงัสอืผ่านแดน

                  193,842,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. อ านวยการการออกหนงัสอืผ่านแดนแบบอเิลก็ทรอนิกส์

                  193,842,800

8.8  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั                  3,471,584,800
8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรกิารจดัการออกบตัรผ่านแดนเพื่ออ านวยความสะดวก
ทางธุรกจิ

                     38,389,600

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานราชการ ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรฐับาลเกีย่วกบัการรกัษาความม ัน่คงชายแดนพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารแก่ผูส้ญัจรขา้มแดน
เพือ่ลดข ัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วยิง่ขึ้น รวมท ัง้ลดค่าใชจ่้ายของประชาชน
ในการตดิต่อราชการ
เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีส่ะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น คู่ขนานไปกบัการส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกจิและการรกัษา
ความม ัน่คงภายในแนวชายแดนอกีทางหน่ึง

จงัหวดั/อ าเภอ ทีม่ภีารกจิในการออกหนงัสอืผ่านแดน

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการบริการจดัการออกบตัรผ่านแดนเพื่ออ านวย
ความสะดวกทางธุรกจิ 38,389,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 23,820,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,820,000            บาท
(1) วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,820,000              บาท
(2) วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 16,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 14,569,600            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,569,600            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 8,831,200              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,831,200              บาท

(1) ระบบและอุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์นการออกหนงัสอืผา่นแดน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,831,200              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,738,400              บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,907,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,907,000              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,831,400              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 3,831,400              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการบริการจดัการออกบตัรผ่านแดนเพื่ออ านวย
ความสะดวกทางธุรกจิ 38,389,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 23,820,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,820,000            บาท
(1) วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,820,000              บาท
(2) วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 16,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 14,569,600            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,569,600            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 8,831,200              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,831,200              บาท

(1) ระบบและอุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์นการออกหนงัสอืผา่นแดน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,831,200              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,738,400              บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,907,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,907,000              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,831,400              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 3,831,400              บาท
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บาท
8.8.2.1   วตัถปุระสงค ์

-

-
-

8.8.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.8.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
136.0000    25.4600     -             -             161.4600    
136.0000      25.4600        -                -                161.4600      

8.8.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 90 90 92 94 95
 ( 82.23 )

ลา้นบาท 400.8782       161.4600       142.8000       149.9400       157.4370       
ลา้นบาท 400.8782       161.4600       142.8000       149.9400       157.4370       
ลา้นบาท 292.6346      136.0000      142.8000      149.9400      157.4370      
ลา้นบาท 108.2436      25.4600        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของการด าเนินการแกไ้ขปญัหา
เรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์ขอความช่วยเหลอื
อ านวยความเป็นธรรม ปญัหาความเดอืดรอ้น
ใหแ้ก่ประชาชน ยุติ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ท าใหป้ระชาชนเกดิความม ัน่ใจ และศรทัธาต่อการปฏบิตังิานของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองยิง่ขึ้น     
ประชาชนเกดิความพงึพอใจในการเป็นทีพ่ึง่และช่วยบ าบดัทกุขใ์หป้ระชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ

ท ัว่ประเทศ

               1,012,515,200
               1,012,515,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ

เพือ่สนบัสนุนใหภ้ารกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

8.8.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ                    161,460,000

เพือ่อ านวยการศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรกิารประชาชน
ไดอ้ย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม
เพือ่สนบัสนุนใหภ้ารกจิของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรฐับาล

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 161,460,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 136,000,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,000,000           บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 136,000,000           บาท

2. งบลงทนุ 25,460,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,460,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 25,460,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,496,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย) 5,040,000              บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,288,000              บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
 หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 1,288,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 161,460,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 136,000,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,000,000           บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 136,000,000           บาท

2. งบลงทนุ 25,460,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,460,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 25,460,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,496,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย) 5,040,000              บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,288,000              บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
 หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 1,288,000              บาท
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(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 คนั 1,288,000              บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,288,000              บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั  1 คนั 1,288,000              บาท
(13)  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,964,000              บาท
(1) ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องศูนยด์ ารงคธ์รรมอ าเภอ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,964,000              บาท

บาท

8.8.3.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.8.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.8.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
515.3939    1,720.3013 -             1,036.0400 3,271.7352 
106.5512      273.6310      -                -                380.1822      
408.8427      1,446.6703    -                1,036.0400    2,891.5530    

8.8.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 95 95 95 96 97
 ( 100 )

ลา้นบาท 8,780.8191    3,271.7352    1,771.2564    1,640.1641    1,632.6726    
ลา้นบาท 8,780.8191    3,271.7352    1,771.2564    1,640.1641    1,632.6726    
ลา้นบาท 1,045.1850    515.3939      541.1635      568.2215      596.6326      
ลา้นบาท 2,610.6433    1,720.3013    194.0529      35.9026        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 5,124.9908    1,036.0400    1,036.0400    1,036.0400    1,036.0400    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สนบัสนุนการบูรณาการและการขบัเคลือ่นนโยบาย
นระดบัอ าเภอและทอ้งทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการบรหิารงานดา้นความม ัน่คงของอ าเภอ
2. การบรหิารงานอ าเภอ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

              17,096,647,400

8.8.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพฒันาประสทิธิภาพ
การบรหิารราชการ

                 3,271,735,200

เพือ่สนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีแ่ละพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค

ท ัว่ประเทศ

              17,096,647,400
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บาท

8.8.3.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.8.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.8.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
515.3939    1,720.3013 -             1,036.0400 3,271.7352 
106.5512      273.6310      -                -                380.1822      
408.8427      1,446.6703    -                1,036.0400    2,891.5530    

8.8.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 95 95 95 96 97
 ( 100 )

ลา้นบาท 8,780.8191    3,271.7352    1,771.2564    1,640.1641    1,632.6726    
ลา้นบาท 8,780.8191    3,271.7352    1,771.2564    1,640.1641    1,632.6726    
ลา้นบาท 1,045.1850    515.3939      541.1635      568.2215      596.6326      
ลา้นบาท 2,610.6433    1,720.3013    194.0529      35.9026        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 5,124.9908    1,036.0400    1,036.0400    1,036.0400    1,036.0400    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สนบัสนุนการบูรณาการและการขบัเคลือ่นนโยบาย
นระดบัอ าเภอและทอ้งทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนการบรหิารงานดา้นความม ัน่คงของอ าเภอ
2. การบรหิารงานอ าเภอ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

              17,096,647,400

8.8.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพฒันาประสทิธิภาพ
การบรหิารราชการ

                 3,271,735,200

เพือ่สนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีแ่ละพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค

ท ัว่ประเทศ

              17,096,647,400
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ 3,271,735,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 515,393,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 515,393,900           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 106,551,200           บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการบรหิารราชการต าบลในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 35,496,000             บาท
(3) ค่าวสัดุผลติบตัร 162,272,500           บาท
(4) วสัดุบตัรสมารท์การด์ 211,074,200           บาท

2. งบลงทนุ 1,720,301,300         บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,720,301,300         บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 437,962,100           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 241,935,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 115 หน่วย) 99,820,000             บาท
(2) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,290,000              บาท
(3) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,290,000              บาท
(4) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 1,290,000              บาท
(5) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
1 คนั 1,290,000              บาท
(6) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,290,000              บาท
(7) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,290,000              บาท
(8) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,290,000              บาท

(9) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 คนั 1,290,000              บาท
(10) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 1,290,000              บาท
(11) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,290,000              บาท
(12) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,290,000              บาท
(13) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,290,000              บาท
(14) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(15) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,290,000              บาท
(16) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 คนั 1,290,000              บาท
(17) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(18) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,290,000              บาท
(19) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 1 คนั 1,290,000              บาท
(20) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
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(9) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 คนั 1,290,000              บาท
(10) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 1,290,000              บาท
(11) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,290,000              บาท
(12) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,290,000              บาท
(13) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,290,000              บาท
(14) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(15) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,290,000              บาท
(16) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 คนั 1,290,000              บาท
(17) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(18) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,290,000              บาท
(19) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 1 คนั 1,290,000              บาท
(20) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
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(21) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 คนั 1,290,000              บาท
(22) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 1 คนั 1,290,000              บาท
(23) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 คนั 1,290,000              บาท
(24) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 คนั 1,290,000              บาท
(25) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 คนั 1,290,000              บาท
(26) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,290,000              บาท
(27) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 คนั 1,290,000              บาท
(28) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,290,000              บาท
(29) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(30) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 คนั 1,290,000              บาท
(31) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 1,290,000              บาท
(32) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 คนั 1,290,000              บาท

(33) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,290,000              บาท
(34) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 คนั 1,290,000              บาท
(35) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(36) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,290,000              บาท
(37) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,290,000              บาท
(38) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,290,000              บาท
(39) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(40) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(41) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 คนั 1,290,000              บาท
(42) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,290,000              บาท
(43) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,290,000              บาท
(44) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,290,000              บาท
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(33) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,290,000              บาท
(34) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 คนั 1,290,000              บาท
(35) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(36) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,290,000              บาท
(37) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,290,000              บาท
(38) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,290,000              บาท
(39) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(40) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(41) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 คนั 1,290,000              บาท
(42) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,290,000              บาท
(43) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,290,000              บาท
(44) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,290,000              บาท
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(45) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(46) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 1,290,000              บาท
(47) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(48) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 1,290,000              บาท
(49) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,290,000              บาท
(50) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,290,000              บาท
(51) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,290,000              บาท
(52) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,290,000              บาท
(53) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท
(54) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 คนั 1,290,000              บาท
(55) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,290,000              บาท
(56) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,290,000              บาท

(57) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 คนั 1,290,000              บาท
(58) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 คนั 1,290,000              บาท
(59) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,290,000              บาท
(60) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 1,290,000              บาท
(61) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,290,000              บาท
(62) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,290,000              บาท
(63) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 1,290,000              บาท
(64) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,290,000              บาท
(65) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,290,000              บาท
(66) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,290,000              บาท
(67) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 1,290,000              บาท
(68) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 1,290,000              บาท
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(57) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 คนั 1,290,000              บาท
(58) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 คนั 1,290,000              บาท
(59) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,290,000              บาท
(60) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 1,290,000              บาท
(61) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,290,000              บาท
(62) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,290,000              บาท
(63) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 1,290,000              บาท
(64) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,290,000              บาท
(65) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,290,000              บาท
(66) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,290,000              บาท
(67) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 1,290,000              บาท
(68) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 1,290,000              บาท
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(69) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,290,000              บาท
(70) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่1 คนั 1,290,000              บาท
(71) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 คนั 1,290,000              บาท
(72) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 1 คนั 1,290,000              บาท
(73) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้  อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 คนั 1,290,000              บาท
(74) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,290,000              บาท
(75) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซีี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 1,290,000              บาท
(76) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 คนั 1,290,000              บาท
(77) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,290,000              บาท
(78) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ 1 คนั 1,025,000              บาท
(79) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(80) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,025,000              บาท
(81) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท
(82) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท

(83) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(84) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 1 คนั 1,025,000              บาท
(85) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,025,000              บาท
(86) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,025,000              บาท
(87) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภออุทมุพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,025,000              บาท
(88) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(89) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 คนั 1,025,000              บาท
(90) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 
จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 คนั 1,025,000              บาท
(91) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(92) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(93) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,025,000              บาท
(94) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(95) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(96) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(97) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,025,000              บาท
(98) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,025,000              บาท
(99) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิ1 คนั 1,025,000              บาท
(100) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
 ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,025,000              บาท
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(83) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(84) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 1 คนั 1,025,000              บาท
(85) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,025,000              บาท
(86) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,025,000              บาท
(87) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภออุทมุพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,025,000              บาท
(88) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(89) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 คนั 1,025,000              บาท
(90) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 
จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 คนั 1,025,000              บาท
(91) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(92) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(93) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,025,000              บาท
(94) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(95) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(96) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(97) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,025,000              บาท
(98) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,025,000              บาท
(99) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิ1 คนั 1,025,000              บาท
(100) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
 ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,025,000              บาท
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(101) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
 ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 1 คนั 1,025,000              บาท
(102) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 1 คนั 1,025,000              บาท
(103) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
1 คนั 1,025,000              บาท
(104) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,025,000              บาท
(105) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอุทยัธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(106) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(107) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแมล่านอ้ย จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท
(108) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,025,000              บาท
(109) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,025,000              บาท
(110) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(111) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(112) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(113) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,025,000              บาท
(114) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 1 คนั 1,025,000              บาท
(115) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,025,000              บาท
(116) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,025,000              บาท
(117) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอแจห้ม่ จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,025,000              บาท
(118) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท

(119) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(120) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร ์ 1 คนั 1,025,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 178,108,100           บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 3,255 หน่วย) 28,758,900             บาท
(2) ระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ฏบิตักิาร
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
1 ระบบ 66,181,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 83,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,818,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,181,200           บาท

(3) ระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ฏบิตักิารภาคเหนือ
 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพนู 1 ระบบ 66,349,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 83,168,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,818,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,349,200           บาท

(4) ระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ฏบิตักิาร
ภาคกลาง จงัหวดัลพบุรุ ี1 ระบบ 16,818,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 84,094,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,818,800           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,275,200           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 17,919,000             บาท
(1) พฒันาระบบปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการท างานของชุดปฏบิตักิาร
พเิศษกรมการปกครอง 1 ระบบ 17,919,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,282,339,200         บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 205,480,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย) 190,580,000           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั คสล. ขนาด 4 ชัน้อ าเภอเมอืงพงังา 
จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 14,900,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 443,425,500           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 310 รายการ (รวม 310 หน่วย) 275,024,500           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตักิารดา้นการจดัเก็บขอ้มลูและการตรวจสอบ
ขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จงัหวดัลพบรุ ี1 แหง่ 15,000,000             บาท
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(119) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(120) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร ์ 1 คนั 1,025,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 178,108,100           บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 3,255 หน่วย) 28,758,900             บาท
(2) ระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ฏบิตักิาร
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
1 ระบบ 66,181,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 83,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,818,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,181,200           บาท

(3) ระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ฏบิตักิารภาคเหนือ
 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพนู 1 ระบบ 66,349,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 83,168,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,818,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,349,200           บาท

(4) ระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนยป์ฏบิตักิาร
ภาคกลาง จงัหวดัลพบุรุ ี1 ระบบ 16,818,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 84,094,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,818,800           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,275,200           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 17,919,000             บาท
(1) พฒันาระบบปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการท างานของชุดปฏบิตักิาร
พเิศษกรมการปกครอง 1 ระบบ 17,919,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,282,339,200         บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 205,480,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย) 190,580,000           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั คสล. ขนาด 4 ชัน้อ าเภอเมอืงพงังา 
จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 14,900,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 443,425,500           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 310 รายการ (รวม 310 หน่วย) 275,024,500           บาท
(2) ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตักิารดา้นการจดัเก็บขอ้มลูและการตรวจสอบ
ขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จงัหวดัลพบรุ ี1 แหง่ 15,000,000             บาท
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(3) ค่าก่อสรา้งอาคารทีว่า่การอ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 27,034,000             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งอาคารทีว่า่การอ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 27,034,000             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งอาคารทีว่า่การอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 27,034,000             บาท
(6) ค่าก่อสรา้งอาคารทีว่า่การอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 27,034,000             บาท
(7) ค่าก่อสรา้งอาคารทีว่า่การอ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 27,034,000             บาท
(8) ค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารทางยุทธวธิีสบืสวนสอบสวนของพนกังาน
ฝ่ายปกครอง (อาคารสบืสวนปราบปราม) อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี
1 แหง่ 18,231,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 91,155,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,231,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,924,000           บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 430,443,200           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 639 รายการ (รวม 639 หน่วย) 430,443,200           บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,481,200             บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 197 รายการ (รวม 197 หน่วย) 92,481,200             บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 110,509,300           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 59 รายการ (รวม 59 หน่วย) 41,004,700             บาท
(2) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูเ้ดนิทางและอเนกประสงค ์ศูนยบ์รหิารกิจการ
ศาสนาอสิลามแหง่ชาตเิฉลมิพระเกียรต ิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
1 แหง่ 25,131,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,610,000          บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,722,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,131,700           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,853,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,902,600           บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารทางยุทธวธิีสบืสวนสอบสวนของพนกังาน
ฝ่ายปกครอง (อาคารสนามยงิปืน) อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 แหง่ 44,372,900             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,036,040,000         บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นนโยบายในระดบัอ าเภอและทอ้งที่ 1,036,040,000         บาท

บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
3.7027      -             -             -             3.7027      
3.7027         -                -                -                3.7027         

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
( 4,283 ) 

ลา้นบาท 58.2671        3.7027         3.8878         4.0822         4.2863         
ลา้นบาท 58.2671        3.7027         3.8878         4.0822         4.2863         
ลา้นบาท 24.3571        3.7027         3.8878         4.0822         4.2863         
ลา้นบาท 33.9100        -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนขอ้พพิาททางแพ่งและทางอาญา
ทีป่ระชาชนเขา้สู่กระบวนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท
ของอ าเภอ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานดา้นการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาททางแพ่ง
และทางอาญา

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.9  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม                       3,702,700
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ที่ของฝ่ายปกครอง
เพื่อการปฏิรูปกฏหมายและพฒันากระบวนการยตุิธรรม

                      3,702,700

เพือ่บูรณาการความร่วมมอืดา้นกจิการยุตธิรรมและเสรมิสรา้งความม ัน่คงของประเทศ
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานระบบทะเบยีนอาวุธปืนใหม้ปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานสากล
เพือ่พฒันาประสทิธภิาพบคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาททางแพ่งและทางอาญา

 ท ัว่ประเทศ

                   74,226,100
                   74,226,100

หน่วย:ลา้นบาท
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บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
3.7027      -             -             -             3.7027      
3.7027         -                -                -                3.7027         

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
( 4,283 ) 

ลา้นบาท 58.2671        3.7027         3.8878         4.0822         4.2863         
ลา้นบาท 58.2671        3.7027         3.8878         4.0822         4.2863         
ลา้นบาท 24.3571        3.7027         3.8878         4.0822         4.2863         
ลา้นบาท 33.9100        -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนขอ้พพิาททางแพ่งและทางอาญา
ทีป่ระชาชนเขา้สู่กระบวนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท
ของอ าเภอ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานดา้นการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาททางแพ่ง
และทางอาญา

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.9  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม                       3,702,700
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ที่ของฝ่ายปกครอง
เพื่อการปฏิรูปกฏหมายและพฒันากระบวนการยตุิธรรม

                      3,702,700

เพือ่บูรณาการความร่วมมอืดา้นกจิการยุตธิรรมและเสรมิสรา้งความม ัน่คงของประเทศ
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานระบบทะเบยีนอาวุธปืนใหม้ปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานสากล
เพือ่พฒันาประสทิธภิาพบคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาททางแพ่งและทางอาญา

 ท ัว่ประเทศ

                   74,226,100
                   74,226,100

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ที่ของ
ฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฏหมายและพฒันากระบวนการยตุิธรรม 3,702,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 3,702,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,702,700              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,702,700              บาท

บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.10.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
6.4920      -             -             -             6.4920      
6.4920         -                -                -                6.4920         

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หมูบ่า้น 258 258 258 258 258
 ( 258 )

ลา้นบาท 12.9840        6.4920         6.4920         6.4920         6.4920         
ลา้นบาท 12.9840        6.4920         6.4920         6.4920         6.4920         
ลา้นบาท 12.9840        6.4920         6.4920         6.4920         6.4920         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : จดัต ัง้แหลง่ขา่วระดบัหมูบ่า้นในพื้นที่
เป้าหมาย 3 จชต.
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   38,952,000
                   38,952,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ขา่วกรองเชงิรุก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8.10  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  1,009,227,400
8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความ
มัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                      6,492,000

เพือ่น าขา่วสารทีไ่ดร้บัจากแหลง่ขา่วมาใชป้ระโยชนใ์นการน ามาก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
รวมถงึ มาตรการเชงิรุก เพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตรุุนแรงในพื้นที่
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บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.10.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
6.4920      -             -             -             6.4920      
6.4920         -                -                -                6.4920         

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หมูบ่า้น 258 258 258 258 258
 ( 258 )

ลา้นบาท 12.9840        6.4920         6.4920         6.4920         6.4920         
ลา้นบาท 12.9840        6.4920         6.4920         6.4920         6.4920         
ลา้นบาท 12.9840        6.4920         6.4920         6.4920         6.4920         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : จดัต ัง้แหลง่ขา่วระดบัหมูบ่า้นในพื้นที่
เป้าหมาย 3 จชต.
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   38,952,000
                   38,952,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ขา่วกรองเชงิรุก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8.10  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  1,009,227,400
8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความ
มัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                      6,492,000

เพือ่น าขา่วสารทีไ่ดร้บัจากแหลง่ขา่วมาใชป้ระโยชนใ์นการน ามาก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
รวมถงึ มาตรการเชงิรุก เพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตรุุนแรงในพื้นที่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานขอ้มูลความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,492,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 6,492,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,492,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหล่งข่าว 6,492,000              บาท

บาท
8.10.2.1   วตัถปุระสงค ์

-
8.10.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
85.2069     320.1890    -             -             405.3959    
85.2069        320.1890      -                -                405.3959      

8.10.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 60 60 60 60 60
 ( - )

ลา้นบาท 412.8736       405.3959       85.2069        85.2069        85.2069        
ลา้นบาท 412.8736       405.3959       85.2069        85.2069        85.2069        
ลา้นบาท 72.4946        85.2069        85.2069        85.2069        85.2069        
ลา้นบาท 340.3790      320.1890      -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของชดุคุม้ครองต าบล (ชคต.)
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีผ่่านเกณฑป์ระเมนิ
ความเขม้แขง็
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.2  โครงการที่ 2 :  โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิของประชาชน                    405,395,900

 เพือ่สรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

               1,073,890,200
               1,073,890,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและยุตกิารก่อเหตุ
ความรุนแรง
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บาท
8.10.2.1   วตัถปุระสงค ์

-
8.10.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
85.2069     320.1890    -             -             405.3959    
85.2069        320.1890      -                -                405.3959      

8.10.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 60 60 60 60 60
 ( - )

ลา้นบาท 412.8736       405.3959       85.2069        85.2069        85.2069        
ลา้นบาท 412.8736       405.3959       85.2069        85.2069        85.2069        
ลา้นบาท 72.4946        85.2069        85.2069        85.2069        85.2069        
ลา้นบาท 340.3790      320.1890      -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของชดุคุม้ครองต าบล (ชคต.)
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีผ่่านเกณฑป์ระเมนิ
ความเขม้แขง็
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.2  โครงการที่ 2 :  โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิของประชาชน                    405,395,900

 เพือ่สรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

               1,073,890,200
               1,073,890,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและยุตกิารก่อเหตุ
ความรุนแรง
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน 405,395,900 บาท
1. งบด าเนินงาน 85,206,900            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,334,900            บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,000,000              บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 18,976,900             บาท
(4) วสัดุส านกังาน 1,640,000              บาท
(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 9,840,000              บาท
(6) วสัดุงานบา้นงานครวั 12,147,600             บาท
(7) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 6,882,500              บาท
(8) วสัดุอื่น ๆ 5,910,000              บาท
(9) วสัดุประจ ากองรอ้ยบงัคบัการและบรกิารกองบญัชาการกองอาสารกัษาดนิแดน 14,937,900             บาท

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

2. งบลงทนุ 320,189,000           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 320,189,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 320,189,000           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 211,485,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 117 หน่วย) 6,565,000              บาท
(2) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,250,000              บาท
(3) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,250,000              บาท
(4) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,250,000              บาท
(5) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,250,000              บาท
(6) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(7) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(8) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,250,000              บาท

(9) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(10) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยปฏบิตักิารพเิศษที ่2 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(11) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(12) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,690,000              บาท
(13) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัยะลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(14) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,690,000              บาท
(15) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,690,000              บาท
(16) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,690,000              บาท
(17) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(18) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยปฏบิตักิารพเิศษที ่2 อ าเภอหาดใหญ่
จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,920,000              บาท
(19) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 1,920,000              บาท
(20) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,920,000              บาท
(21) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,920,000              บาท
(22) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 1,920,000              บาท
(23) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(24) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
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(9) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 
ชุดคุม้ครองต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(10) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยปฏบิตักิารพเิศษที ่2 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(11) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(12) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,690,000              บาท
(13) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัยะลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(14) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ
กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,690,000              บาท
(15) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 2,690,000              บาท
(16) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 2,690,000              บาท
(17) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,690,000              บาท
(18) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยปฏบิตักิารพเิศษที ่2 อ าเภอหาดใหญ่
จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,920,000              บาท
(19) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 1,920,000              บาท
(20) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,920,000              บาท
(21) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,920,000              บาท
(22) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน
จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 1,920,000              บาท
(23) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(24) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
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(25) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(26) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(27) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(28) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(29) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(30) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(31) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(32) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์ 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(33) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(34) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(35) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 3,800,000              บาท
(36) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(37) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(38) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(39) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(40) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(41) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(42) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(43) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(44) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(45) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(46) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(47) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(48) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(49) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(50) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(51) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุครินิ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(52) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(53) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(54) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(55) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(56) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(57) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(58) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(59) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(60) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(61) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(62) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
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(44) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(45) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(46) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(47) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(48) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(49) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(50) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(51) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุครินิ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(52) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(53) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(54) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(55) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(56) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(57) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(58) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 3,800,000              บาท
(59) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(60) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(61) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
(62) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท
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(63) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑอ์าวุธ 108,704,000           บาท
(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3,248 หน่วย) 108,704,000           บาท

บาท

8.10.3.1   วตัถปุระสงค ์
-

-
8.10.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
7.3830      -             5.9200      -             13.3030     
0.7980         -                5.9200         -                6.7180         
6.5850         -                -                -                6.5850         

8.10.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 3 3 3 3 3
 ( - )

ลา้นบาท 15.2710        13.3030        13.3030        13.3030        13.3030        
ลา้นบาท 15.2710        13.3030        13.3030        13.3030        13.3030        
ลา้นบาท 6.9470         7.3830         7.3830         7.3830         7.3830         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 8.3240         5.9200         5.9200         5.9200         5.9200         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เพิม่สูงขึ้นจากปีทีผ่่านมาไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผลการทดสอบตามมาตรฐานการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง
2. ป้องกนัแนวคดิหวัรุนแรงในเยาวชนและกลุม่สตรี

                   68,483,900

8.10.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิและเผยแพรค่วามจรงิที่ถูกตอ้งเพื่อสนับสนุน
การแกไ้ขปญัหา

                     13,303,000

เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้วสิยัทศัน ์และประสบการณ์ในการใชช้วีติ ของเยาวชนในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนการพฒันาแนวคดิในการปฏบิตัตินในฐานะเยาวชนทีด่ ี
เป็นพลงัของแผ่นดนิ และสรา้งความเชือ่ม ัน่วา่การด าเนินกจิกรรมของภาครฐัมุง่เนน้การแกไ้ขปญัหา
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
สรา้งโอกาสและยกระดบัการศึกษาใหก้บับตุรชาวไทยมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                   68,483,900
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บาท

8.10.3.1   วตัถปุระสงค ์
-

-
8.10.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
7.3830      -             5.9200      -             13.3030     
0.7980         -                5.9200         -                6.7180         
6.5850         -                -                -                6.5850         

8.10.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 3 3 3 3 3
 ( - )

ลา้นบาท 15.2710        13.3030        13.3030        13.3030        13.3030        
ลา้นบาท 15.2710        13.3030        13.3030        13.3030        13.3030        
ลา้นบาท 6.9470         7.3830         7.3830         7.3830         7.3830         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 8.3240         5.9200         5.9200         5.9200         5.9200         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เพิม่สูงขึ้นจากปีทีผ่่านมาไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผลการทดสอบตามมาตรฐานการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง
2. ป้องกนัแนวคดิหวัรุนแรงในเยาวชนและกลุม่สตรี

                   68,483,900

8.10.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิและเผยแพรค่วามจรงิที่ถูกตอ้งเพื่อสนับสนุน
การแกไ้ขปญัหา

                     13,303,000

เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้วสิยัทศัน ์และประสบการณ์ในการใชช้วีติ ของเยาวชนในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนการพฒันาแนวคดิในการปฏบิตัตินในฐานะเยาวชนทีด่ ี
เป็นพลงัของแผ่นดนิ และสรา้งความเชือ่ม ัน่วา่การด าเนินกจิกรรมของภาครฐัมุง่เนน้การแกไ้ขปญัหา
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
สรา้งโอกาสและยกระดบัการศึกษาใหก้บับตุรชาวไทยมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                   68,483,900



110

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกตอ้ง
เพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปญัหา 13,303,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 7,383,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,383,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,383,000              บาท

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

1) เงนิอุดหนุนทนุการศึกษาแก่นกัศึกษาชาวไทยมสุลมิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,920,000              บาท
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บาท
8.10.4.1   วตัถปุระสงค ์

-

-
-

8.10.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
8.0829      -             0.3000      -             8.3829      
8.0829         -                0.3000         -                8.3829         

8.10.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

กจิกรรม 3 3 3 3 3
 ( - )

ลา้นบาท 7.8372         8.3829         8.3829         8.3829         8.3829         
ลา้นบาท 7.8372         8.3829         8.3829         8.3829         8.3829         
ลา้นบาท 7.2372         8.0829         8.0829         8.0829         8.0829         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 0.6000         0.3000         0.3000         0.3000         0.3000         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
อตัลกัษณ์ศาสนาและสงัคมพหุวฒันธรรม จชต.
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.4  โครงการที่ 4 :  โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง                       8,382,900

สรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิชีวีติของครอบครวัมสุลมิ
ในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง 
เพือ่อนุรกัษแ์ละรกัษาศิลปวฒันธรรมอนัดงีามในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัอหิมา่มหรอืผูน้ าศาสนา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                   41,368,800
                   41,368,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิพหุวฒัธรรมทีเ่ขม้แขง็
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 8,382,900 บาท
1. งบด าเนินงาน 8,082,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,082,900              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,082,900              บาท

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

1) เงนิอุดหนุนการจดักิจกรรมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 300,000                บาท

บาท
8.10.5.1   วตัถปุระสงค ์

-

8.10.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
18.5936     34.5000     485.5600    -             538.6536    
18.5936        34.5000        485.5600      -                538.6536      

8.10.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หมูบ่า้น 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969
 ( 1,969 )

ลา้นบาท 1,132.4920    538.6536       504.1536       504.1536       504.1536       
ลา้นบาท 1,132.4920    538.6536       504.1536       504.1536       504.1536       
ลา้นบาท 51.3720        18.5936        18.5936        18.5936        18.5936        
ลา้นบาท 110.0000      34.5000        -                -                -                
ลา้นบาท 971.1200      485.5600      485.5600      485.5600      485.5600      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการจดัระบบ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.5  โครงการที่ 5 :  โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                    538,653,600

เพือ่ใหก้ารรกัษาความม ัน่คงภายในและการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในภารกจิของกรมการปกครองมเีอกภาพและประสทิธภิาพเพิม่ขึ้น โดยการพฒันากองก าลงัประจ าถิน่
ท ัง้ดา้นก าลงัพลและการพฒันาหน่วย

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

               3,183,606,400
               3,183,606,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. งานต าบลม ัน่คง
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บาท
8.10.5.1   วตัถปุระสงค ์

-

8.10.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
18.5936     34.5000     485.5600    -             538.6536    
18.5936        34.5000        485.5600      -                538.6536      

8.10.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หมูบ่า้น 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969
 ( 1,969 )

ลา้นบาท 1,132.4920    538.6536       504.1536       504.1536       504.1536       
ลา้นบาท 1,132.4920    538.6536       504.1536       504.1536       504.1536       
ลา้นบาท 51.3720        18.5936        18.5936        18.5936        18.5936        
ลา้นบาท 110.0000      34.5000        -                -                -                
ลา้นบาท 971.1200      485.5600      485.5600      485.5600      485.5600      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการจดัระบบ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.5  โครงการที่ 5 :  โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                    538,653,600

เพือ่ใหก้ารรกัษาความม ัน่คงภายในและการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในภารกจิของกรมการปกครองมเีอกภาพและประสทิธภิาพเพิม่ขึ้น โดยการพฒันากองก าลงัประจ าถิน่
ท ัง้ดา้นก าลงัพลและการพฒันาหน่วย

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

               3,183,606,400
               3,183,606,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. งานต าบลม ัน่คง



114

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 538,653,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 18,593,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,593,600            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,993,600             บาท
(2) วสัดุสนามและการฝึก 3,600,000              บาท

2. งบลงทนุ 34,500,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,500,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 34,500,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑอ์าวุธ 34,500,000             บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,500 หน่วย) 34,500,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 485,560,000           บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 485,560,000           บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
และป้องกนัตนเองของประชาชนในหมูบ่า้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 472,560,000           บาท
2) เงนิอุดหนุนโครงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ประจ าป้อมยามส าหรบัชุดรกัษา
ความปลอดภยัหมูบ่า้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 13,000,000             บาท

บาท
8.10.6.1   วตัถปุระสงค ์

-

8.10.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
37.0000     -             -             -             37.0000     
37.0000        -                -                -                37.0000        

8.10.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

อ าเภอ 37 37 37 37 37
 ( 37 )

ลา้นบาท 74.0000        37.0000        37.0000        37.0000        37.0000        
ลา้นบาท 74.0000        37.0000        37.0000        37.0000        37.0000        
ลา้นบาท 74.0000        37.0000        37.0000        37.0000        37.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั
ศูนยป์ฏบิตักิารอ าเภอ (ศปก.อ.)
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.6  โครงการที่ 6 :  โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                      37,000,000

เพือ่สนบัการปฏบิตังิานศูนยป์ฏบิตักิารอ าเภอ (ศปก.อ) เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น
และพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างเร่งด่วนในมติขิองการแกไ้ขปญัหาความม ัน่คง
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  222,000,000
                  222,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ทีร่ฐั
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บาท
8.10.6.1   วตัถปุระสงค ์

-

8.10.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
37.0000     -             -             -             37.0000     
37.0000        -                -                -                37.0000        

8.10.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

อ าเภอ 37 37 37 37 37
 ( 37 )

ลา้นบาท 74.0000        37.0000        37.0000        37.0000        37.0000        
ลา้นบาท 74.0000        37.0000        37.0000        37.0000        37.0000        
ลา้นบาท 74.0000        37.0000        37.0000        37.0000        37.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั
ศูนยป์ฏบิตักิารอ าเภอ (ศปก.อ.)
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

8.10.6  โครงการที่ 6 :  โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                      37,000,000

เพือ่สนบัการปฏบิตังิานศูนยป์ฏบิตักิารอ าเภอ (ศปก.อ) เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น
และพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างเร่งด่วนในมติขิองการแกไ้ขปญัหาความม ัน่คง
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  222,000,000
                  222,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ทีร่ฐั
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 37,000,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 37,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,000,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยป์ฏบิตักิารอ าเภอ 37,000,000             บาท

บาท
บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-
-

8.11.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.11.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
136.6292    -             -             -             136.6292    
101.7225      -                -                -                101.7225      
34.9067        -                -                -                34.9067        

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 60 60 62 62 -
 ( - )

ลา้นบาท 267.6181       136.6292       136.6292       136.6292       -                
ลา้นบาท 267.6181       136.6292       136.6292       136.6292       -                
ลา้นบาท 267.6181      136.6292      136.6292      136.6292      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการเพิม่ของหมูบ่า้น/ชมุชนเขม้แขง็
ปญัหายาเสพตดิลดลง ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ
ไดร้บัการบ าบดัรกัษาตามความเหมาะสมและสามารถ
กลบัไปใชช้วีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

1. การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
2. การเสรมิสรา้งชมุชนและหมูบ่า้นเขม้แขง็เพือ่เอาชนะยาเสพตดิ
อย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

8.11  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                    136,629,200
8.11.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                    136,629,200

เพือ่ลดปญัหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพตดิในหมูบ่า้น/ชมุชน
เพือ่น าผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัอย่างเหมาะสม
เพือ่เสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน เพือ่ความเขม้แขง็ของหมูบ่า้น /ชมุชนอย่างย ัง่ยนื
เพือ่สรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในกลุม่เยาวชนและประชาชนท ัว่ไป

ท ัว่ประเทศ

                  677,505,700
                  677,505,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย



117

บาท
บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-
-

8.11.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.11.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
136.6292    -             -             -             136.6292    
101.7225      -                -                -                101.7225      
34.9067        -                -                -                34.9067        

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 60 60 62 62 -
 ( - )

ลา้นบาท 267.6181       136.6292       136.6292       136.6292       -                
ลา้นบาท 267.6181       136.6292       136.6292       136.6292       -                
ลา้นบาท 267.6181      136.6292      136.6292      136.6292      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการเพิม่ของหมูบ่า้น/ชมุชนเขม้แขง็
ปญัหายาเสพตดิลดลง ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ
ไดร้บัการบ าบดัรกัษาตามความเหมาะสมและสามารถ
กลบัไปใชช้วีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

1. การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
2. การเสรมิสรา้งชมุชนและหมูบ่า้นเขม้แขง็เพือ่เอาชนะยาเสพตดิ
อย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

8.11  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                    136,629,200
8.11.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                    136,629,200

เพือ่ลดปญัหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพตดิในหมูบ่า้น/ชมุชน
เพือ่น าผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัอย่างเหมาะสม
เพือ่เสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน เพือ่ความเขม้แขง็ของหมูบ่า้น /ชมุชนอย่างย ัง่ยนื
เพือ่สรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในกลุม่เยาวชนและประชาชนท ัว่ไป

ท ัว่ประเทศ

                  677,505,700
                  677,505,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสิทธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด 136,629,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 136,629,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,629,200           บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,839,600              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 360,000                บาท
(3) ค่าตอบแทนผูน้ าส่งผูเ้สพยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรกัษา 12,640,000             บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 30,937,000             บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 30,160,100             บาท
(6) ค่ารบัรองและพธิีการ 7,495,600              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (To Be Number One)  8,500,000              บาท
(8) วสัดุส านกังาน 19,547,900             บาท
(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 9,540,000              บาท
(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 13,609,000             บาท
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บาท
บาท

8.12.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.12.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.12.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.12.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.12.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             67.4215     -             21.0000     88.4215     
-                67.4215        -                21.0000        88.4215        

8.12.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระดบั 5 5 5 5 5
 ( 4 )

ลา้นบาท 42.0000        88.4215        21.0000        21.0000        21.0000        
ลา้นบาท 42.0000        88.4215        21.0000        21.0000        21.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                67.4215        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 42.0000        21.0000        21.0000        21.0000        21.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการเพิม่ประสทิธภิาพ
อ าเภอเพือ่รองรบัการจดัต ัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  193,421,500
                  193,421,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. อ านวยการการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

พื้นทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 จงัหวดั 23 อ าเภอ

8.12  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ                      88,421,500
8.12.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ                      88,421,500

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของอ าเภอ เพือ่สนบัสนุนการจดัต ัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ ตามนโยบายรฐับาล
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 88,421,500 บาท
1. งบลงทนุ 67,421,500            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,421,500            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,421,500            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 66,099,600             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งศูนยบ์รกิารเบด็เสร็จ (One Stop Service : OSS) 
ประจ าอ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 1 ศูนย์ 46,099,600             บาท
(2) ค่าก่อสรา้งศูนยบ์รกิารเบด็เสร็จ (One Stop Service : OSS)
ประจ าอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 1 ศูนย์ 20,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,321,900              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,321,900              บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 21,000,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานใหจ้งัหวดั/อ าเภอ 
สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ 21,000,000             บาท

บาท
บาท

8.13.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-
-

8.13.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.13.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.13.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.13.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
5.0000      2.2220      -             -             7.2220      
5.0000         2.2220         -                -                7.2220         

8.13.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 1 1 1
 ( 1 )

ลา้นบาท 7.0000         7.2220         5.0000         -                -                
ลา้นบาท 7.0000         7.2220         5.0000         -                -                
ลา้นบาท -                5.0000         5.0000         -                -                
ลา้นบาท 7.0000         2.2220         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : พฒันาระบบบรหิารจดัการกจิกรรมบ ัง้ไฟ
พล ุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถอุืน่
ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพือ่ความปลอดภยัในการจราจร
ทางอากาศ (Bampen)
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   19,222,000
                   19,222,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

ท ัว่ประเทศ

8.13  แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์                       7,222,000
8.13.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการกจิกรรมบัง้ไฟ พล ุตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถอุืน่ใดที่คลา้ยคลงึกนัเพื่อความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ 
(Bampen)

                      7,222,000

เพือ่พฒันาระบบ “บ าเพญ็” ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการคมนาคมทางอากาศใหแ้ก่ประเทศไทย 
เพือ่พฒันาระบบสนบัสนุนการบรกิารประชาชนส าหรบัการขออนุญาตจดุปลอ่ย 
เพือ่พฒันาระบบเชือ่มโยงการท างานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
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บาท
บาท

8.13.1.1   วตัถปุระสงค ์
-
-
-
-

8.13.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.13.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.13.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.13.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
5.0000      2.2220      -             -             7.2220      
5.0000         2.2220         -                -                7.2220         

8.13.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 1 1 1
 ( 1 )

ลา้นบาท 7.0000         7.2220         5.0000         -                -                
ลา้นบาท 7.0000         7.2220         5.0000         -                -                
ลา้นบาท -                5.0000         5.0000         -                -                
ลา้นบาท 7.0000         2.2220         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : พฒันาระบบบรหิารจดัการกจิกรรมบ ัง้ไฟ
พล ุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถอุืน่
ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพือ่ความปลอดภยัในการจราจร
ทางอากาศ (Bampen)
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   19,222,000
                   19,222,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

ท ัว่ประเทศ

8.13  แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์                       7,222,000
8.13.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการกจิกรรมบัง้ไฟ พล ุตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถอุืน่ใดที่คลา้ยคลงึกนัเพื่อความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ 
(Bampen)

                      7,222,000

เพือ่พฒันาระบบ “บ าเพญ็” ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการคมนาคมทางอากาศใหแ้ก่ประเทศไทย 
เพือ่พฒันาระบบสนบัสนุนการบรกิารประชาชนส าหรบัการขออนุญาตจดุปลอ่ย 
เพือ่พฒันาระบบเชือ่มโยงการท างานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกจิกรรมบัง้ไฟ พล ุตะไล 
โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถอุืน่ใดที่คลา้ยคลึงกนัเพื่อ
ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ (Bampen) 7,222,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 5,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 2,222,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,222,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 2,222,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,222,000              บาท

(1) พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพระบบ Bampen 1 ระบบ 2,222,000              บาท
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บาท
บาท

8.14.1.1   วตัถปุระสงค ์
-

8.14.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.14.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)
8.14.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             -             14.4000     14.4000     
-                -                -                14.4000        14.4000        

8.14.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 70 70 70 70

ลา้นบาท -                14.4000        14.4000        14.4000        14.4000        
ลา้นบาท -                14.4000        14.4000        14.4000        14.4000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                14.4000        14.4000        14.4000        14.4000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : การรบัรูข้องประชาชนในพื้นที่
ทีม่ต่ีอการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   57,600,000
                   57,600,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. อ านวยการสนบัสนุนการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

8.14  แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก                      14,400,000
8.14.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิารเพื่อเสรมิความมัน่คง
ในพื้นที่ EEC

                     14,400,000

เพือ่สรา้งการตะหนกัรูแ้ละความเขา้ใจอนัดขีองประชาชนในพื้นทีใ่หเ้กดิการยอมรบันโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก



124

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

14,400,000 บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 14,400,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิารจงัหวดั/อ าเภอ เพือ่เสรมิสรา้ง
ความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 14,400,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมัน่คง
ในพื้นที่ EEC
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพฒันาชมุชน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
6,932,726,100                6,586,895,000                

-                               -                               

เศรษฐกจิฐานรากม ัน่คงและชุมชนพึง่ตนเองได ้ภายในปี 2565

1. พฒันาระบบกลไกการมส่ีวนร่วมและการเรยีนรูก้ารพึง่ตนเอง
2. พฒันาการบรหิารจดัการชุมชนใหพ้ึง่ตนเองไดต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
3. ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิฐานรากใหข้ยายตวั
4. ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการกองทนุชุมชนใหม้ธีรรมาภบิาล
5. พฒันาองคก์รใหม้ขีดีสมรรถนะสูง บคุลากรมอีดุมการณ์ในงานพฒันาชุมชน
   และเชี่ยวชาญการท างานเชิงบูรณาการ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ชุมชน/หมู่บา้น มขีดีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการชุมชนและพึง่ตนเองได ้
มกีารสรา้งงาน สรา้งรายได ้ประชาชนมคุีณภาพชีวติดี
มคีวามสุขเพิม่ขึ้น

- ตวัชี้วดั : หมู่บา้นทีไ่ดร้บัการพฒันา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

หมู่บา้น 8,780

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของหมู่บา้นทีไ่ดร้บัการพฒันา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มคีวามสุขมวลรวมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85



126

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

- ตวัชี้วดั : จ านวนผูป้ระกอบการเศรษฐกจิฐานราก
ทีไ่ดร้บัการพฒันา

คน/กลุม่ 9,245

- ตวัชี้วดั : ผูป้ระกอบการเศรษฐกจิฐานราก
มรีายไดเ้ฉลีย่เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10
ของปีฐาน (พ.ศ. 2560)

รอ้ยละ 10

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 6,932.7261     6,586.8950     6,502.6594     6,744.4767     4,136.7762     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,932.7261     6,586.8950     6,502.6594     6,744.4767     4,136.7762     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. หมู่บา้น/ชมุชนมีความสขุเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละดชันีความสุข
มวลรวมของหมูบ่า้น/ชมุชน  (Gross Village
Happiness : GVH) เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนเป้าหมาย
ในหมูบ่า้น/ชมุชนมอีาชพีและรายไดสู้งขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,932.7261  6,586.8950  6,502.6594  6,744.4767  4,136.7762  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 6,932.7261     6,586.8950     6,502.6594     6,744.4767     4,136.7762     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,932.7261     6,586.8950     6,502.6594     6,744.4767     4,136.7762     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. หมู่บา้น/ชมุชนมีความสขุเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละดชันีความสุข
มวลรวมของหมูบ่า้น/ชมุชน  (Gross Village
Happiness : GVH) เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนเป้าหมาย
ในหมูบ่า้น/ชมุชนมอีาชพีและรายไดสู้งขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,932.7261  6,586.8950  6,502.6594  6,744.4767  4,136.7762  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 
(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 2,853,132,900                
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 2,502,539,500                
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 1,091,709,700                   
แผนงานยุทธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ 1,410,829,800                   

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 1,231,222,600                
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 26,780,400                       
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 159,934,500                      
แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 1,033,761,500                   
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 10,746,200                       

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,622.3552  3,651.4815     313.0583        -                 -                 6,586.8950     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,622.3552  230.7777        -                 -                 -                 2,853.1329     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

-              784.0509        307.6588        -                 -                 1,091.7097     

ผลผลติที ่1 : เสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ของชมุชนในการบรหิารจดัการขอ้มลู
เพือ่การพฒันาชมุชน

            -          784.0509        307.6588                -                  -        1,091.7097

3. แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบ
ภายในประเทศ

-              1,410.8298     -                 -                 -                 1,410.8298     

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความม ัน่คง
ดา้นอาชพีและรายได ้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

            -          770.1476                -                  -                  -          770.1476

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง

            -          595.6425                -                  -                  -          595.6425

โครงการที ่3 : โครงการเสรมิสรา้ง
และพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง

            -            45.0397                -                  -                  -            45.0397

4. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-              26.7804         -                 -                 -                 26.7804         

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
หมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผ่นดนิ

            -            26.7804                -                  -                  -            26.7804

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -              154.5350        5.3995          -                 -                 159.9345        
โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิ
เกษตรอนิทรยี ์

            -            15.8394                -                  -                  -            15.8394

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิ
เกษตรปลอดภยั

            -            17.4216                -                  -                  -            17.4216

โครงการที ่3 : โครงการพฒันา
เศรษฐกจิชมุชน

            -            24.8040                -                  -                  -            24.8040

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาอาชพีและ
คุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ย
เพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม

            -            65.0000                -                  -                  -            65.0000

โครงการที ่5 : โครงการยกระดบั
ผา้ทออสีานสู่สากล

            -            31.4700           5.3995                -                  -            36.8695

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,622.3552  3,651.4815     313.0583        -                 -                 6,586.8950     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,622.3552  230.7777        -                 -                 -                 2,853.1329     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

-              784.0509        307.6588        -                 -                 1,091.7097     

ผลผลติที ่1 : เสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ของชมุชนในการบรหิารจดัการขอ้มลู
เพือ่การพฒันาชมุชน

            -          784.0509        307.6588                -                  -        1,091.7097

3. แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบ
ภายในประเทศ

-              1,410.8298     -                 -                 -                 1,410.8298     

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความม ัน่คง
ดา้นอาชพีและรายได ้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

            -          770.1476                -                  -                  -          770.1476

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง

            -          595.6425                -                  -                  -          595.6425

โครงการที ่3 : โครงการเสรมิสรา้ง
และพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง

            -            45.0397                -                  -                  -            45.0397

4. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-              26.7804         -                 -                 -                 26.7804         

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
หมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผ่นดนิ

            -            26.7804                -                  -                  -            26.7804

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -              154.5350        5.3995          -                 -                 159.9345        
โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิ
เกษตรอนิทรยี ์

            -            15.8394                -                  -                  -            15.8394

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิ
เกษตรปลอดภยั

            -            17.4216                -                  -                  -            17.4216

โครงการที ่3 : โครงการพฒันา
เศรษฐกจิชมุชน

            -            24.8040                -                  -                  -            24.8040

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาอาชพีและ
คุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ย
เพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม

            -            65.0000                -                  -                  -            65.0000

โครงการที ่5 : โครงการยกระดบั
ผา้ทออสีานสู่สากล

            -            31.4700           5.3995                -                  -            36.8695

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

6. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิ
เศรษฐกจิฐานราก

-              1,033.7615     -                 -                 -                 1,033.7615     

โครงการที ่1 : โครงการการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารกองทนุ
เพือ่เกษตรกรและแหลง่สนิเชือ่ภาครฐั
เพือ่การเขา้ถงึแหลง่ทนุ

            -          133.2135                -                  -                  -          133.2135

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์
สนิคา้ชมุชน

            -          412.6230                -                  -                  -          412.6230

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา
ผูป้ระกอบการ/วสิาหกจิชมุชนในการผลติ
สนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

            -            23.3650                -                  -                  -            23.3650

โครงการที ่4 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา
กลไกและโครงสรา้งดูดซบัมลูค่า
ทางเศรษฐกจิและการกระจายรายได ้
กลบัสู่ทอ้งถิน่

            -          464.5600                -                  -                  -          464.5600

7. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

-              10.7462         -                 -                 -                 10.7462         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาชมุชน
ใสสะอาด

            -            10.7462                -                  -                  -            10.7462

8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
2,831.3718       2,853.1329       3,010.0753       3,176.4183       3,352.7253       
2,831.3718       2,853.1329       3,010.0753       3,176.4183       3,352.7253       
2,622.8731       2,622.3552       2,779.2976       2,945.6406       3,121.9476       

208.4987         230.7777         230.7777         230.7777         230.7777         
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        2,853,132,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
2,831.3718       2,853.1329       3,010.0753       3,176.4183       3,352.7253       
2,831.3718       2,853.1329       3,010.0753       3,176.4183       3,352.7253       
2,622.8731       2,622.3552       2,779.2976       2,945.6406       3,121.9476       

208.4987         230.7777         230.7777         230.7777         230.7777         
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        2,853,132,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 2,853,132,900 บาท
1. งบบคุลากร 2,622,355,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 2,602,410,000         บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 2,570,681,800         บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจ า 31,728,200             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 19,945,200            บาท
2. งบด าเนินงาน 230,777,700           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 230,777,700           บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 163,172,100           บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 64,000,000             บาท
(3) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 424,500                บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,382,000              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 765,000                บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 34,100                 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
784.0509    307.6588    -             -             1,091.7097 
412.6632      -                -                -                412.6632      
371.3877      307.6588      -                -                679.0465      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครวัเรือน 12,900,000
( 12,900,000 )

12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000

รอ้ยละ 90
 ( 90 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 1,131.0945    1,091.7097    784.0509       784.0509       784.0509       
ลา้นบาท 1,131.0945    1,091.7097    784.0509       784.0509       784.0509       
ลา้นบาท 807.1178      784.0509      784.0509      784.0509      784.0509      
ลา้นบาท 323.9767      307.6588      -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                  1,091,709,700
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  เสรมิสรา้งขีดความสามารถของชมุชนในการบรหิารจดัการขอ้มูล
เพื่อการพฒันาชมุชน

                 1,091,709,700

 1. พฒันาหมูบ่า้น / ชมุชน โดยใชข้อ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ขอ้มลูพื้นฐานระดบัหมูบ่า้น (กชช.2ค)
    และขอ้มลูจ าเป็นอืน่ๆ 
2. พฒันาคุณภาพชวีติครวัเรอืนยากจนทีต่กเกณฑค์วามจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. บรหิารการจดัเก็บและใชป้ระโยชนข์อ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน
2. ส่งเสรมิการบรหิารงานพฒันาชมุชน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนครวัเรอืนทีม่ขีอ้มลูความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่ขีอ้มลู
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทีเ่ชือ่ถอืได ้
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : เสริมสรา้งขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการขอ้มูล
เพื่อการพฒันาชุมชน 1,091,709,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 784,050,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 708,615,700           บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,200,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 914,400                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 155,022,900           บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 15,024,700             บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,197,000              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000              บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 21,896,400             บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,409,600             บาท
(9) ค่าเบี้ยประกนั 970,000                บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,700,000              บาท
(11) ค่าใชจ่้ายกิจกรรมบรหิารการจดัเก็บและใชป้ระโยชนข์อ้มลู
เพือ่การพฒันาชุมชน 412,663,200           บาท
(12) ค่าซกัเครื่องนอน 2,000,000              บาท
(13) ค่าน า้เย็นระบบปรบัอากาศ 4,305,600              บาท
(14) ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครอืข่าย 2,244,600              บาท
(15) วสัดุส านกังาน 17,700,000             บาท
(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 35,958,900             บาท
(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 950,000                บาท
(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 289,700                บาท
(19) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 204,700                บาท
(20) วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,964,000             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 75,435,200            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 25,084,900             บาท
(2) ค่าประปา 2,500,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 8,884,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,000,000              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 36,966,300             บาท

2. งบลงทนุ 307,658,800           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 307,658,800           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 263,951,100           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 216,412,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 202,244,000           บาท
รวม 231 รายการ (รวม 233 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
กรมการพฒันาชุมชน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,576,000              บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ต าบลคลองสวนพลู
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 คนั 1,288,000              บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา
จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,288,000              บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,288,000              บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)   ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบรุ ีต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ี
จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตเุชิงชุม
อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแมก่ลอง
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 คนั 1,288,000              บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,288,000              บาท
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2. งบลงทนุ 307,658,800           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 307,658,800           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 263,951,100           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 216,412,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 202,244,000           บาท
รวม 231 รายการ (รวม 233 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
กรมการพฒันาชุมชน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,576,000              บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ต าบลคลองสวนพลู
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 คนั 1,288,000              บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา
จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,288,000              บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,288,000              บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)   ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบรุ ีต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ี
จงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตเุชิงชุม
อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,288,000              บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแมก่ลอง
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 คนั 1,288,000              บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,288,000              บาท
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(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย
อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,288,000              บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี
จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,419,500             บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,467,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) โครงการพฒันาระบบตรวจสอบสทิธิ์การใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
ส าหรบัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ กรมการพฒันาชุมชน แขวงทุง่สองหอ้ง
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 18,410,000             บาท
(3) ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ กรมการพฒันาชุมชน
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,500,000              บาท
(4) ระบบส ารองขอ้มลูโปรแกรมบนัทกึและประมวลผลขอ้มลู จปฐ . 
และขอ้มลู กชช.2ค กรมการพฒันาชุมชน  แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,042,500              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,119,600             บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,119,600             บาท
รวม 1 รายการ (รวม 508 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,707,700            บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 29,269,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 29,269,500             บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 14,438,200             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,438,200             บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
770.1476    -             -             -             770.1476    
717.4876      -                -                -                717.4876      

52.6600        -                -                -                52.6600        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครวัเรือน 280,000
( 280,000 )

320,000 320,000 320,000 -

ต าบล 6,766
 ( 6,766 )

6,766 6,766 6,766 -

รอ้ยละ 85
 ( 85 )

85 85 85 -

รอ้ยละ 85
( 85 )

85 85 85 -เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของต าบลทีม่กีารบูรณาการ
แผนชมุชน สรา้งสมัมาชพีและน าไปใชป้ระโยชน์
ในการบรหิารจดัการชมุชน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิอาชพี
เชงิปรมิาณ : ต าบลทีม่กีารบูรณาการแผนชมุชน
ระดบัต าบล

1. สรา้งและพฒันาผูน้ าสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
2. บูรณาการแผนชมุชนระดบัต าบล

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิอาชพี ประกอบอาชพีตามแนวทางสมัมาชพี

               4,004,898,400
               4,004,898,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ                  1,410,829,800
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง

                   770,147,600

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพผูน้ าสมัมาชพีชมุชน
2. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีของครวัเรอืนตามแนวทางสมัมาชพีชมุชน

พื้นที ่76 จงัหวดั
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
770.1476    -             -             -             770.1476    
717.4876      -                -                -                717.4876      

52.6600        -                -                -                52.6600        

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครวัเรือน 280,000
( 280,000 )

320,000 320,000 320,000 -

ต าบล 6,766
 ( 6,766 )

6,766 6,766 6,766 -

รอ้ยละ 85
 ( 85 )

85 85 85 -

รอ้ยละ 85
( 85 )

85 85 85 -เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของต าบลทีม่กีารบูรณาการ
แผนชมุชน สรา้งสมัมาชพีและน าไปใชป้ระโยชน์
ในการบรหิารจดัการชมุชน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิอาชพี
เชงิปรมิาณ : ต าบลทีม่กีารบูรณาการแผนชมุชน
ระดบัต าบล

1. สรา้งและพฒันาผูน้ าสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
2. บูรณาการแผนชมุชนระดบัต าบล

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิอาชพี ประกอบอาชพีตามแนวทางสมัมาชพี

               4,004,898,400
               4,004,898,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ                  1,410,829,800
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง

                   770,147,600

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพผูน้ าสมัมาชพีชมุชน
2. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีของครวัเรอืนตามแนวทางสมัมาชพีชมุชน

พื้นที ่76 จงัหวดั
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 1,577.0083    770.1476       808.6549       849.0876       -                
ลา้นบาท 1,577.0083    770.1476       808.6549       849.0876       -                
ลา้นบาท 1,577.0083    770.1476      808.6549      849.0876      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 770,147,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 770,147,600           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 770,147,600           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 770,147,600           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 770,147,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 770,147,600           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 770,147,600           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 770,147,600           บาท
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บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
595.6425    -             -             -             595.6425    
595.6425      -                -                -                595.6425      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หมูบ่า้น 8,780
( 8,780 )

8,780 8,780 8,780 -

รอ้ยละ 85
( 85 )

85 85 85 -

ลา้นบาท 646.6425       595.6425       625.4246       656.6958       -                
ลา้นบาท 646.6425       595.6425       625.4246       656.6958       -                
ลา้นบาท 646.6425      595.6425      625.4246      656.6958      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : หมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการพฒันา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการพฒันา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มคีวามสุขมวลรวมตามเกณฑท์ีก่  าหนด
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

1. พฒันาหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียง                    595,642,500

เพือ่ส่งเสรมิการใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการพฒันาหมูบ่า้น ใหม้รีะบบการบรหิารจดัการชมุชน
แบบบูรณาการทีเ่ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกจิชมุชนใหม้ ัน่คง

 พื้นที ่76 จงัหวดั

               2,524,405,400

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

               2,524,405,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียง 595,642,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 595,642,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 595,642,500           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 595,642,500           บาท
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บาท
8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
45.0397     -             -             -             45.0397     
45.0397        -                -                -                45.0397        

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน - 20,000 22,000 24,000 -

ลา้นบาท -                45.0397        47.2916        49.6561        -                
ลา้นบาท -                45.0397        47.2916        49.6561        -                
ลา้นบาท -                45.0397        47.2916        49.6561        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ผูน้ าชมุชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

1. เสรมิสรา้งและพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  141,987,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง                      45,039,700

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของผูน้ าชมุชนในการพฒันา สามารถเป็นแกนหลกัในการบรหิารจดัการชมุชนใหเ้ขม้แขง็ 
พึง่ตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชน 11 แห่ง

                  141,987,400

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งและพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง 45,039,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 45,039,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,039,700            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 45,039,700             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งและพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลง 45,039,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 45,039,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,039,700            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 45,039,700             บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
26.7804     -             -             -             26.7804     
26.7804        -                -                -                26.7804        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หมูบ่า้น 22,009 22,887 23,765 24,643 -
 ( 22,009 )

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 26.7804        26.7804        28.1194        29.5253        -                
ลา้นบาท 26.7804        26.7804        28.1194        29.5253        -                
ลา้นบาท 26.7804        26.7804        28.1194        29.5253        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

1. ส่งเสรมิและพฒันาหมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผ่นดนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหมูบ่า้นกองทนุแม่
ของแผ่นดนิมกีลไกในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

                  111,205,500
                  111,205,500

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ชมุชนปลอดภยัจากยาเสพตดิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.4  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                      26,780,400
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดิน                      26,780,400

 เพือ่สรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ ใหป้ระชาชนโดยใชก้ลไกของกองทนุแมข่องแผ่นดนิ

พื้นที ่76 จงัหวดั

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดิน 26,780,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 26,780,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,780,400            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,780,400             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดิน 26,780,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 26,780,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,780,400            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,780,400             บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
15.8394     -             -             -             15.8394     
15.8394        -                -                -                15.8394        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เครือขา่ย - 8 8 8 -

ลา้นบาท -                15.8394        15.8394        15.8394        -                
ลา้นบาท -                15.8394        15.8394        15.8394        -                
ลา้นบาท -                15.8394        15.8394        15.8394        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เครอืขา่ยเกษตรอนิทรยีไ์ดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิช่องทางการตลาดเครอืขา่ยเกษตรอนิทรยีภ์าคเหนือตอนบน
ดว้ยกลไกประชารฐั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

1. เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยกลุม่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยีเ์พือ่น าไปสู่ความร่วมมอื
   และการเชือ่มโยงแบบเกื้อกูลระหวา่งกนั
2. เพือ่เสรมิสรา้งช่องทางการตลาดเกษตรอนิทรยีใ์หก้วา้งขวางและหลากหลาย

 พื้นทีจ่งัหวดัภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั

                   47,518,200
                   47,518,200

หน่วย:ลา้นบาท

8.5  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                    159,934,500
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี ์                      15,839,400

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 15,839,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 15,839,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,839,400            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 15,839,400             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 15,839,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 15,839,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,839,400            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 15,839,400             บาท
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บาท
8.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
17.4216     -             -             -             17.4216     
17.4216        -                -                -                17.4216        

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เครือขา่ย - 9 9 9 -

ลา้นบาท -                17.4216        17.4216        17.4216        -                
ลา้นบาท -                17.4216        17.4216        17.4216        -                
ลา้นบาท -                17.4216        17.4216        17.4216        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : เครอืขา่ยเกษตรปลอดภยัไดร้บัการพฒันา

8.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิเกษตรปลอดภยั                      17,421,600

1. เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยกลุม่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการเกษตรปลอดภยัเพือ่น าไปสู่ความร่วมมอื
   และการเชือ่มโยงแบบเกื้อกูลระหวา่งกนั
2. เพือ่เสรมิสรา้งช่องทางการตลาดเกษตรปลอดภยัใหก้วา้งขวางและหลากหลาย

 พื้นทีจ่งัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 9 จงัหวดั

                   52,264,800
                   52,264,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิช่องทางการตลาดเครอืขา่ยเกษตรปลอดภยัภาคเหนือตอนลา่ง
ดว้ยกลไกประชารฐั

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั 17,421,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 17,421,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,421,600            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,421,600             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั 17,421,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 17,421,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,421,600            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,421,600             บาท
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บาท
8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
24.8040     -             -             -             24.8040     
15.8040        -                -                -                15.8040        

9.0000         -                -                -                9.0000         

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ผลติภณัฑ์ - 100 100 100 -

ชมุชน - 20 20 20 -

ลา้นบาท -                24.8040        24.8040        24.8040        -                
ลา้นบาท -                24.8040        24.8040        24.8040        -                
ลา้นบาท -                24.8040        24.8040        24.8040        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ผลติภณัฑช์มุชนไดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : ชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิี
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิธุรกจิท่องเทีย่ว

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สถาบนัส่งเสรมิความรูภู้มปิญัญา (OTOP Academy)
ของดอ่ีาวไทย
2. พฒันาและส่งเสรมิธุรกจิท่องเทีย่วโดยชมุชนดว้ยกลไกประชารฐั

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพชมุชนท่องเทีย่วใหม้ขีดีความสามารถในการจดัการท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน
   พรอ้มสู่ตลาดท่องเทีย่วสากล
2. เพือ่สรา้งความเชือ่มโยงชมุชนท่องเทีย่วสู่ตลาดท่องเทีย่ว

 พื้นทีภ่าคใต ้11 จงัหวดั

                   74,412,000
                   74,412,000

หน่วย:ลา้นบาท

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน                      24,804,000 รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 24,804,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 24,804,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,804,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 24,804,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 24,804,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 24,804,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,804,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 24,804,000             บาท
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บาท

8.5.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.5.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
65.0000     -             -             -             65.0000     
65.0000        -                -                -                65.0000        

8.5.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน - 10,000 10,000 10,000 -

หมูบ่า้น 2,678
( 2,678 )

- - - -

ลา้นบาท 119.8617       65.0000        65.0000        65.0000        -                
ลา้นบาท 119.8617       65.0000        65.0000        65.0000        -                
ลา้นบาท 119.8617      65.0000        65.0000        65.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : หมูบ่า้นทีก่องทนุชมุชนสามารถ
หนุนเสรมิอาชพีผูม้รีายไดน้อ้ย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูม้รีายไดน้อ้ยไดร้บัการพฒันาอาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน

                     65,000,000

 เพือ่พฒันาอาชพีและสรา้งรายไดใ้หก้บัคนยากจน

 พื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั

                  314,861,700
                  314,861,700

8.5.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ย
เพื่อลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ย
เพื่อลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 65,000,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 65,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,000,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 65,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ย
เพื่อลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 65,000,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 65,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,000,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 65,000,000             บาท
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บาท
8.5.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.5.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
31.4700     5.3995      -             -             36.8695     
24.4700        5.3995         -                -                29.8695        
7.0000         -                -                -                7.0000         

8.5.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

กลุ่ม - 250 250 250 -

ลา้นบาท -                36.8695        31.4700        31.4700        -                
ลา้นบาท -                36.8695        31.4700        31.4700        -                
ลา้นบาท -                31.4700        31.4700        31.4700        -                
ลา้นบาท -                5.3995         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

8.5.5  โครงการที่ 5 :  โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล                      36,869,500

 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผูผ้ลติผูป้ระกอบการและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑช์มุชน

 พื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั

                   99,809,500

2. ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑก์ลุม่แปรรูปผา้ฝ้ายผา้ขาวมา้ไทย
สู่สากล

                   99,809,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการผลติผา้ไหมและผา้พื้นเมอืง
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล 36,869,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 31,470,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,470,000            บาท
2. งบลงทนุ 5,399,500              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,399,500              บาท
2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 5,399,500              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 149,500                บาท
(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 149,500                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,700                 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 44,700                 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 418,800                บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 418,800                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,400                 บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 81,400                 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,558,000              บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,558,000              บาท
รวม 8 รายการ (รวม 69 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอื่น ๆ 357,000                บาท
(1) ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 357,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 2,790,100              บาท
(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,790,100              บาท
รวม 13 รายการ (รวม 435 หน่วย)
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
133.2135    -             -             -             133.2135    
133.2135      -                -                -                133.2135      

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย - 158,000 158,000 158,000 -

ครวัเรือน 12,000
 ( 6,841 )

- - - -

ลา้นบาท 264.7905       133.2135       133.2135       133.2135       -                
ลา้นบาท 264.7905       133.2135       133.2135       133.2135       -                
ลา้นบาท 264.7905      133.2135      133.2135      133.2135      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึแหลง่ทนุ

เชงิปรมิาณ : จ านวนครวัเรอืนทีส่ามารถแกป้ญัหาหน้ีสนิ 
1 ครวัเรอืน 1 สญัญา
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

1. ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากดว้ยกองทนุชมุชน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  664,431,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                 1,033,761,500
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารกองทนุเพื่อเกษตรกร
และแหลง่สนิเช่ือภาครฐัเพื่อการเขา้ถงึแหลง่ทนุ

                   133,213,500

1. เพือ่ใหก้องทนุชมุชนมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล
2. เพือ่ใหส้มาชกิ / ครวัเรอืนเป้าหมาย สามารถเขา้ถงึแหลง่ทนุและใชป้ระโยชนจ์ากกองทนุชมุชน
   ในการสรา้งอาชพีและรายได ้
3. เพือ่ใหก้องทนุชมุชนสามารถจดัสวสัดกิารแก่คนในชมุชนได ้

 พื้นที ่76 จงัหวดั

                  664,431,000

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทนุ
เพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเช่ือภาครฐัเพื่อการเขา้ถงึแหล่งทนุ 133,213,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 133,213,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 133,213,500           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 133,213,500           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทนุ
เพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเช่ือภาครฐัเพื่อการเขา้ถงึแหล่งทนุ 133,213,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 133,213,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 133,213,500           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 133,213,500           บาท
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บาท
8.6.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
412.6230    -             -             -             412.6230    
181.6830      -                -                -                181.6830      
230.9400      -                -                -                230.9400      

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ผลติภณัฑ์ 7,600 5,445 5,445 5,445 -
 ( 5,205 )

ลา้นบาท 9,936.8080    412.6230       412.6230       412.6230       -                
ลา้นบาท 9,936.8080    412.6230       412.6230       412.6230       -                
ลา้นบาท 9,936.8080    412.6230      412.6230      412.6230      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิี
2. พฒันาผลติภณัฑช์มุชน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

              11,587,300,000
              11,587,300,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชน                    412,623,000

เพือ่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการท่องเทีย่วของชมุชนใหม้คุีณภาพมาตรฐาน
เป็นทีย่อมรบั โดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ องคค์วามรู ้และเทคโนโลย ีพฒันาต่อยอดใหเ้ป็นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนเพิม่ขึ้น พฒันาศกัยภาพชมุชนใหม้คีวามพรอ้มในการรองรบันกัท่องเทีย่ว

 พื้นที ่76 จงัหวดั

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน 412,623,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 412,623,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 412,623,000           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 412,623,000           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์ินคา้ชุมชน 412,623,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 412,623,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 412,623,000           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 412,623,000           บาท
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บาท

8.6.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.6.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
23.3650     -             -             -             23.3650     
23.3650        -                -                -                23.3650        

8.6.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย / กลุ่ม 3,800 3,800 3,800 3,800 -
 ( 3,800 )

ลา้นบาท 35.6238        23.3650        23.3650        23.3650        -                
ลา้นบาท 35.6238        23.3650        23.3650        23.3650        -                
ลา้นบาท 35.6238        23.3650        23.3650        23.3650        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน

                     23,365,000

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP ในการพฒันาสนิคา้ใหม้คุีณภาพมาตรฐานตรงกบัความตอ้งการ
2. เพือ่พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP ใหม้คีวามสามารถและทกัษะน าสนิคา้จ าหน่ายในตลาดออนไลน์

 พื้นที ่76 จงัหวดั

                  105,718,800
                  105,718,800

8.6.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการ/วิสาหกจิชมุชน
ในการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ ์OTOP

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ/วิสาหกจิชุมชน
ในการผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์OTOP 23,365,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 23,365,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,365,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,365,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ/วิสาหกจิชุมชน
ในการผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์OTOP 23,365,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 23,365,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,365,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,365,000             บาท



162

บาท

8.6.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.6.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
464.5600    -             -             -             464.5600    
14.3642        -                -                -                14.3642        

450.1958      -                -                -                450.1958      

8.6.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 77,807 80,145 80,145 80,145 -
 ( 50,839 )

จงัหวดั - 76 76 76 -

รอ้ยละ - 10 10 10 -

เชงิปรมิาณ : กลไกประชารฐัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
สามารถขบัเคลือ่นงานได ้
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของรายไดจ้ากการจ าหน่าย
สนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้น

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนช่องทางการตลาด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐัเพือ่สงัคม
2. ส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการตลาด

8.6.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสง่เสรมิการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบั
มูลค่าทางเศรษฐกจิและการกระจายรายไดก้ลบัสูท่อ้งถิน่

                   464,560,000

1. เพือ่สรา้งช่องทางการตลาดใหก้บัผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP กลุม่อาชพีในชมุชนใหม้ากขึ้น ส่งเสรมิการตลาด
   รูปแบบใหมท่ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกและท ัว่ถงึ โดยความร่วมมอืของภาครฐั
   เอกชน และประชาชน
2. สนบัสนุนและพฒันาใหผู้ผ้ลติ ผูป้ระกอบการไดเ้รยีนรูท้กัษะการบรหิารจดัการและการตลาด
3. เพือ่พฒันากลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐัในพื้นทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ

พื้นที ่76 จงัหวดั

               2,303,240,000
               2,303,240,000

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 909.5600       464.5600       464.5600       464.5600       -                
ลา้นบาท 909.5600       464.5600       464.5600       464.5600       -                
ลา้นบาท 909.5600      464.5600      464.5600      464.5600      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 909.5600       464.5600       464.5600       464.5600       -                
ลา้นบาท 909.5600       464.5600       464.5600       464.5600       -                
ลา้นบาท 909.5600      464.5600      464.5600      464.5600      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันากลไกและโครงสรา้งดูดซบั
มูลค่าทางเศรษฐกจิและการกระจายรายไดก้ลบัสูท่อ้งถิน่ 464,560,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 464,560,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 464,560,000           บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 450,195,800           บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,364,200             บาท

บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
10.7462     -             -             -             10.7462     
10.7462        -                -                -                10.7462        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 86 86 86 -

ลา้นบาท -                10.7462        10.7462        10.7462        -                
ลา้นบาท -                10.7462        10.7462        10.7462        -                
ลา้นบาท -                10.7462        10.7462        10.7462        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)
ของกรมการพฒันาชมุชนรวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาชมุชนใสสะอาด

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

1. เพือ่พฒันากลไกและกระบวนการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบแบบบูรณาการท ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร
2. เพือ่ใหท้กุหน่วยงานในสงักดักรมการพฒันาชมุชนยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใส รวมถงึส่งเสรมิ
   ใหบ้คุลากรประพฤตตินท ัง้ในหนา้ทีก่ารงานทีร่บัผดิชอบและการด าเนินชวีติ โดยยดึหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
   เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่และศรทัธาต่อประชาชน
3. เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยและการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบักรมการพฒันาชมุชน ในการปลูกฝงัคุณธรรม
   จรยิธรรม ต่อตา้นการทจุรติ คอรปัช ัน่ในสงัคม

 กรมการพฒันาชมุชน

                   32,238,600
                   32,238,600

หน่วย:ลา้นบาท

8.7  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                      10,746,200
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด                      10,746,200
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
10.7462     -             -             -             10.7462     
10.7462        -                -                -                10.7462        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 86 86 86 -

ลา้นบาท -                10.7462        10.7462        10.7462        -                
ลา้นบาท -                10.7462        10.7462        10.7462        -                
ลา้นบาท -                10.7462        10.7462        10.7462        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)
ของกรมการพฒันาชมุชนรวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาชมุชนใสสะอาด

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

1. เพือ่พฒันากลไกและกระบวนการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบแบบบูรณาการท ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร
2. เพือ่ใหท้กุหน่วยงานในสงักดักรมการพฒันาชมุชนยดึหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใส รวมถงึส่งเสรมิ
   ใหบ้คุลากรประพฤตตินท ัง้ในหนา้ทีก่ารงานทีร่บัผดิชอบและการด าเนินชวีติ โดยยดึหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
   เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่และศรทัธาต่อประชาชน
3. เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยและการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบักรมการพฒันาชมุชน ในการปลูกฝงัคุณธรรม
   จรยิธรรม ต่อตา้นการทจุรติ คอรปัช ัน่ในสงัคม

 กรมการพฒันาชมุชน

                   32,238,600
                   32,238,600

หน่วย:ลา้นบาท

8.7  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                      10,746,200
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด                      10,746,200



166

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาชุมชนใสสะอาด 10,746,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 10,746,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,746,200            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,746,200             บาท งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-                               -                               

ขบัเคลือ่นการจดัการทีด่นิใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนและการพฒันาประเทศ ดว้ยมาตรฐาน
การจดัการ การบรกิาร ระดบัสากล

1. คุม้ครองสทิธิดา้นทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   
2. บูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกโฉนดทีด่นิแก่ประชาชน มคีวามเป็น
   เอกภาพเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัท ัง้ประเทศ ท ัง้เชิงนโยบายและการปฏบิตั ิ  
3. เป็นศูนยข์อ้มูลทีด่นิและแผนทีแ่ห่งชาต ิทีม่รีะบบฐานขอ้มูลทีด่นิของประเทศเป็นมาตรฐาน
   เดยีวกนั สามารถรองรบัการใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิในการพฒันาประเทศ ท ัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
   สงัคม และความม ัน่คง   
4. ใหบ้รกิารดา้นการทะเบยีนทีด่นิของประเทศไทยทีม่คีวามทนัสมยั บรกิารออนไลนท์ ัว่ท ัง้ประเทศ
   และเชื่อมโยงกบัสากล พรอ้มท ัง้มบีคุลากรดา้นทะเบยีนทีด่นิของประเทศ ทีม่ขีดีความสามารถ
   สูงในระดบัสากล

6,035,588,000                6,816,694,000                

กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-                               -                               

ขบัเคลือ่นการจดัการทีด่นิใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนและการพฒันาประเทศ ดว้ยมาตรฐาน
การจดัการ การบรกิาร ระดบัสากล

1. คุม้ครองสทิธิดา้นทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   
2. บูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกโฉนดทีด่นิแก่ประชาชน มคีวามเป็น
   เอกภาพเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัท ัง้ประเทศ ท ัง้เชิงนโยบายและการปฏบิตั ิ  
3. เป็นศูนยข์อ้มูลทีด่นิและแผนทีแ่ห่งชาต ิทีม่รีะบบฐานขอ้มูลทีด่นิของประเทศเป็นมาตรฐาน
   เดยีวกนั สามารถรองรบัการใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิในการพฒันาประเทศ ท ัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
   สงัคม และความม ัน่คง   
4. ใหบ้รกิารดา้นการทะเบยีนทีด่นิของประเทศไทยทีม่คีวามทนัสมยั บรกิารออนไลนท์ ัว่ท ัง้ประเทศ
   และเชื่อมโยงกบัสากล พรอ้มท ัง้มบีคุลากรดา้นทะเบยีนทีด่นิของประเทศ ทีม่ขีดีความสามารถ
   สูงในระดบัสากล

6,035,588,000                6,816,694,000                

กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : โฉนดทีด่นิของประชาชนมหีมดุหลกัฐาน
แผนทีท่ีม่คีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแผนที่

แปลง 347,000

- ตวัชี้วดั : รูปแปลงทีด่นิส าหรบัการรงัวดัทีด่นิ 
มคีวามถูกตอ้งและมมีาตรฐาน

รอ้ยละ 100

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมเีอกสารสทิธิในทีด่นิมหีมดุ
หลกัฐานแผนทีท่ีม่คีวามถูกตอ้งตรงตามหลกัวชิาการ 
มมีาตรฐานระดบัสากล

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 6,035.5880     6,816.6940     7,790.2676     6,453.3949     6,075.0319     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,035.5880     6,816.6940     7,790.2676     6,453.3949     6,075.0319     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธิในที่ดินและมีความ
มัน่คงในทรพัยส์นิ (บูรณาการ)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บัโฉนดทีด่นิจาก
การเดนิส ารวจ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความ
พงึพอใจของประชาชนทีไ่ดร้บัการออกโฉนดทีด่นิรูส้กึ
ม ัน่คงในการถอืครองโฉนดทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80 80 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมี
หลกัประกนัความม ัน่คงในการถอืครองทีด่นิและ
สามารถเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึแหลง่ทนุเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 54.7099      51.0343      51.0343      -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. หน่วยงานของรฐัมีการบรหิารจดัการที่ดี (บูรณาการ)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หน่วยงานภายในกรมทีด่นิ
ด าเนินการตามยุทธศาสตรส่์งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
 กรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 90 90 90 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลีย่การด าเนิน
กจิกรรมตามยุทธศาสตรส่์งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
กรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.0116       2.0116       2.0116       2.0116       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. หน่วยงานของรฐัมีการบรหิารจดัการที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีไ่ดร้บับรกิาร ราย 7,590,000 7,690,000 7,770,000 7,850,000 7,930,000
- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ต่อ
งานบรกิารของกรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 851.7248     800.7961     749.0225     783.2364     812.7498     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. หน่วยงานของรฐัมีการบรหิารจดัการที่ดี (ยทุธศาสตร)์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร
ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมน่อ้ยกวา่

ราย - 6,000,000 8,000,000 - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จในการ
ปฏบิตังิานทีก่  าหนด ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จ านวนประชาชนมคีวาม
พงึพอใจต่องานบรกิารของกรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั



169

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 6,035.5880     6,816.6940     7,790.2676     6,453.3949     6,075.0319     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,035.5880     6,816.6940     7,790.2676     6,453.3949     6,075.0319     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธิในที่ดินและมีความ
มัน่คงในทรพัยส์นิ (บูรณาการ)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนไดร้บัโฉนดทีด่นิจาก
การเดนิส ารวจ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความ
พงึพอใจของประชาชนทีไ่ดร้บัการออกโฉนดทีด่นิรูส้กึ
ม ัน่คงในการถอืครองโฉนดทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80 80 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมี
หลกัประกนัความม ัน่คงในการถอืครองทีด่นิและ
สามารถเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึแหลง่ทนุเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 54.7099      51.0343      51.0343      -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. หน่วยงานของรฐัมีการบรหิารจดัการที่ดี (บูรณาการ)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หน่วยงานภายในกรมทีด่นิ
ด าเนินการตามยุทธศาสตรส่์งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
 กรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 90 90 90 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลีย่การด าเนิน
กจิกรรมตามยุทธศาสตรส่์งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
กรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.0116       2.0116       2.0116       2.0116       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. หน่วยงานของรฐัมีการบรหิารจดัการที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีไ่ดร้บับรกิาร ราย 7,590,000 7,690,000 7,770,000 7,850,000 7,930,000
- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ต่อ
งานบรกิารของกรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 851.7248     800.7961     749.0225     783.2364     812.7498     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. หน่วยงานของรฐัมีการบรหิารจดัการที่ดี (ยทุธศาสตร)์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร
ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมน่อ้ยกวา่

ราย - 6,000,000 8,000,000 - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จในการ
ปฏบิตังิานทีก่  าหนด ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จ านวนประชาชนมคีวาม
พงึพอใจต่องานบรกิารของกรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของงานที่
สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการและ
การบรกิารประชาชน

ระดบั - 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 344.2021     1,135.9784  1,550.7017  526.2600     -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. ชมุชนมีความเขม้แข็งจากการไดร้บัสทิธิการถอืครอง
ที่ดิน (ยทุธศาสตร)์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูไ้ดร้บัการจดัทีด่นิตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ

ราย 11,000 11,000 11,000 11,000 -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนครวัเรอืนทีย่ากจนไดร้บั
การจดัทีด่นิเพือ่เขา้ท าประโยชนแ์ละอยูอ่าศยั

ครวัเรอืน 2,000 2,300 2,800 2,800 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ชมุชนมคีวามม ัน่คงในการ
ถอืครองและใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนทีไ่ดร้บั
การจดัทีด่นิมคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 135.7818     99.3036      152.4413     158.6182     -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธิในที่ดินและมีความ
มัน่คงในทรพัยส์นิ (ยทุธศาสตร)์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนส านกังานทีด่นิทีร่งัวดั
โดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม

ส านกังาน/
จงัหวดั

30/5 51/8 206/28 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : โฉนดทีด่นิของประชาชนมี
หมดุหลกัฐานแผนทีท่ีม่คีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
แผนที่

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 263.9049     247.4385     572.0841     7.4998       7.9485       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธิในที่ดินและที่ดิน
ของรฐัมีการบรหิารจดัการและใชป้ระโยชน์อย่าง
เหมาะสม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ทีด่นิของรฐัมแีนวเขตทีช่ดัเจน แปลง 30,000 25,000 30,000 30,000 30,000
- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนทีไ่ดร้บักรรมสทิธิ์ใน
ทีด่นิทีไ่ดร้บัการพฒันารูปแปลงทีด่นิใหไ้ดม้าตรฐาน
เดยีวกนั ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความ
พงึพอใจของประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ในมาตรฐาน
ความถูกตอ้งของโฉนดทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ใน
มาตรฐานความถูกตอ้งของโฉนดทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 - - - -

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 255.5887     229.4313     214.3503     214.3503     214.3503     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั การบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลขององคก์ร

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงนิ
งบประมาณทีไ่ดร้บั ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,127.6642  4,250.7002  4,498.6218  4,761.4186  5,039.9833  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 255.5887     229.4313     214.3503     214.3503     214.3503     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั การบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลขององคก์ร

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงนิ
งบประมาณทีไ่ดร้บั ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,127.6642  4,250.7002  4,498.6218  4,761.4186  5,039.9833  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานยทุธศาสตร ์ 2 698.7541   1,017.4617 -             -             -             

1. โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
ทีด่นิ ระยะที ่2

1 673.0721      914.7337      -                -                -                

2. โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันา
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

1 25.6820       102.7280      -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 2 698.7541   1,017.4617 -             -             -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  673,072,100  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,682,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอย่างย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

247,438,500                      

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,135,978,400                   
3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 53,045,900                   
แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 51,034,300                       
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 2,011,600                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 229,431,300                      
แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 800,796,100                      
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 99,303,600                       

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 4,250,700,200                
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 2,512,947,900                

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 4,132.0262  1,193.7811     1,490.8867     -                 -                 6,816.6940     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 4,132.0262  118.6740        -                 -                 -                 4,250.7002     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

-              214.3503        15.0810         -                 -                 229.4313        

ผลผลติที ่1 : โฉนดทีด่นิทีไ่ดร้บัการพฒันา
รูปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

            -          187.2269          15.0810                -                  -          202.3079 

ผลผลติที ่2 : ทีด่นิของรฐัทีไ่ดร้บัการบรหิาร
จดัการ

            -            27.1234                -                  -                  -            27.1234 

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              748.6598        52.1363         -                 -                 800.7961        

ผลผลติที ่1 : งานดา้นทะเบยีนและรงัวดั
ทีด่นิทีบ่รกิารใหแ้ก่ประชาชน

            -          746.1414          52.1363                -                  -          798.2777 

โครงการที ่1 : โครงการส่งช่างรงัวดัเฉพาะกจิ
ไปช่วยเร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิ

            -             2.5184                -                  -                  -             2.5184 

4. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -              50.0286         49.2750         -                 -                 99.3036         
โครงการที ่1 : โครงการจดัท าขอ้มลูทีด่นิเพือ่
การจดัทีด่นิตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

            -             1.9500                -                  -                  -             1.9500 

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุน คทช.
จงัหวดัในการจดัทีด่นิท ากนิใหช้มุชนตาม
นโยบายรฐับาล

            -            19.4620                -                  -                  -            19.4620 

โครงการที ่3 : โครงการทีด่นิของรฐัทีจ่ดั
ใหแ้ก่ประชาชนทีย่ากจน

            -            28.6166          49.2750                -                  -            77.8916 

5. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

-              9.0225          238.4160        -                 -                 247.4385        

โครงการที ่1 : โครงการจดัท าฐานขอ้มลูแนว
เขตทางสาธารณประโยชน ์มาตราส่วน
1: 4,000

            -             1.5000                -                  -                  -             1.5000 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาฐานขอ้มลู
ทีด่นิและแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นระบบ
มาตรฐานเดยีวกนั

            -             1.5300                -                  -                  -             1.5300 

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การรงัวดัทีด่นิดว้ยระบบดาวเทยีม

            -             5.9925        238.4160                -                  -          244.4085 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 4,132.0262  1,193.7811     1,490.8867     -                 -                 6,816.6940     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 4,132.0262  118.6740        -                 -                 -                 4,250.7002     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

-              214.3503        15.0810         -                 -                 229.4313        

ผลผลติที ่1 : โฉนดทีด่นิทีไ่ดร้บัการพฒันา
รูปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

            -          187.2269          15.0810                -                  -          202.3079 

ผลผลติที ่2 : ทีด่นิของรฐัทีไ่ดร้บัการบรหิาร
จดัการ

            -            27.1234                -                  -                  -            27.1234 

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              748.6598        52.1363         -                 -                 800.7961        

ผลผลติที ่1 : งานดา้นทะเบยีนและรงัวดั
ทีด่นิทีบ่รกิารใหแ้ก่ประชาชน

            -          746.1414          52.1363                -                  -          798.2777 

โครงการที ่1 : โครงการส่งช่างรงัวดัเฉพาะกจิ
ไปช่วยเร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิ

            -             2.5184                -                  -                  -             2.5184 

4. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -              50.0286         49.2750         -                 -                 99.3036         
โครงการที ่1 : โครงการจดัท าขอ้มลูทีด่นิเพือ่
การจดัทีด่นิตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

            -             1.9500                -                  -                  -             1.9500 

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุน คทช.
จงัหวดัในการจดัทีด่นิท ากนิใหช้มุชนตาม
นโยบายรฐับาล

            -            19.4620                -                  -                  -            19.4620 

โครงการที ่3 : โครงการทีด่นิของรฐัทีจ่ดั
ใหแ้ก่ประชาชนทีย่ากจน

            -            28.6166          49.2750                -                  -            77.8916 

5. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

-              9.0225          238.4160        -                 -                 247.4385        

โครงการที ่1 : โครงการจดัท าฐานขอ้มลูแนว
เขตทางสาธารณประโยชน ์มาตราส่วน
1: 4,000

            -             1.5000                -                  -                  -             1.5000 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาฐานขอ้มลู
ทีด่นิและแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นระบบ
มาตรฐานเดยีวกนั

            -             1.5300                -                  -                  -             1.5300 

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การรงัวดัทีด่นิดว้ยระบบดาวเทยีม

            -             5.9925        238.4160                -                  -          244.4085 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

6. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร
ประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

-              -                 1,135.9784     -                 -                 1,135.9784     

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศทีด่นิ ระยะที ่2

            -                  -          673.0721                -                  -          673.0721 

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนการพฒันา
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

            -                  -          412.9063                -                  -          412.9063 

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบใหบ้รกิารคน้หาต าแหน่งรูปแปลงทีด่นิ
ดว้ยระบบภูมสิารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต 
(LandsMaps)

            -                  -            50.0000                -                  -            50.0000 

7. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-              51.0343         -                 -                 -                 51.0343         

โครงการที ่1 : โครงการต าบลม ัน่คง 
ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            -            51.0343                -                  -                  -            51.0343 

8. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ

-              2.0116          -                 -                 -                 2.0116          

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม และป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
กรมทีด่นิ

            -             2.0116                -                  -                  -             2.0116 

8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
4,127.6642       4,250.7002       4,498.6218       4,761.4186       5,039.9833       
4,127.6642       4,250.7002       4,498.6218       4,761.4186       5,039.9833       
4,016.6499       4,132.0262       4,379.9478       4,642.7446       4,921.3093       

111.0143         118.6740         118.6740         118.6740         118.6740         
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        4,250,700,200 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
4,127.6642       4,250.7002       4,498.6218       4,761.4186       5,039.9833       
4,127.6642       4,250.7002       4,498.6218       4,761.4186       5,039.9833       
4,016.6499       4,132.0262       4,379.9478       4,642.7446       4,921.3093       

111.0143         118.6740         118.6740         118.6740         118.6740         
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        4,250,700,200 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 4,250,700,200 บาท
1. งบบคุลากร 4,132,026,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 4,019,273,100         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 3,814,444,600         บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 204,828,500           บาท

1.2 คา่จา้งชัว่คราว 6,360,000              บาท
1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 106,393,100           บาท

2. งบด าเนินงาน 118,674,000           บาท
2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 118,674,000           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 112,972,800           บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 811,800                บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 1,776,000              บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,863,300              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 250,100                บาท

บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
187.2269    15.0810     -             -             202.3079    
149.2771      12.3050        -                -                161.5821      

37.9498        2.7760         -                -                40.7258        

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เดนิส ารวจรงัวดัรูปแปลงโฉนดทีด่นิและออกโฉนดทีด่นิใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
2. จดัท าและใหบ้รกิารระวางแผนทีส่  าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม                    229,431,300 
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  โฉนดที่ดินที่ไดร้บัการพฒันารูปแปลงที่ดินใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั                    202,307,900 

  - เพือ่เดนิส ารวจรงัวดัออกโฉนดทีด่นิ ตามมาตรา 58 มาตรา 58 ทว ิและมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมาย
    ทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนทีย่งัไมม่เีอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในทีด่นิ และการสอบเขตทีด่นิท ัง้ต าบล ตามมาตรา 
    69 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ เพือ่พฒันาระบบการรงัวดัและท าแผนทีใ่หเ้ป็นมาตราฐานเดยีวกนั 
    โดยน าเทคโนโลยกีารรงัวดัดาวเทยีมแบบจลน ์(RTK GNSS Network) มาใช ้
  - เพือ่ใหโ้ฉนดทีด่นิเป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืของบคุคลโดยท ัว่ไป และมคีวามชดัเจนในเรื่องแนวเขตทีด่นิ
    เป็นการลดปญัหาขอ้โตแ้ยง้พพิาทเรื่องแนวเขตทีด่นิของราษฎร โดยน าเทคโนโลยกีารรงัวดัระบบดาวเทยีม 
    โดยการหาค่าพกิดัต าแหน่งทีด่นิบนหลกัเขตทีด่นิมาในการปฏบิตังิานโครงการฯ เพือ่สรา้งระบบแผนที่
    และการรงัวดัรูปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐานสากล
  - เพือ่จดัท าและใหบ้รกิารระวางแผนทีส่  าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ โดยการสรา้งและใหบ้รกิารระวางแผนที่
    ส าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
187.2269    15.0810     -             -             202.3079    
149.2771      12.3050        -                -                161.5821      

37.9498        2.7760         -                -                40.7258        

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เดนิส ารวจรงัวดัรูปแปลงโฉนดทีด่นิและออกโฉนดทีด่นิใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
2. จดัท าและใหบ้รกิารระวางแผนทีส่  าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม                    229,431,300 
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  โฉนดที่ดินที่ไดร้บัการพฒันารูปแปลงที่ดินใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั                    202,307,900 

  - เพือ่เดนิส ารวจรงัวดัออกโฉนดทีด่นิ ตามมาตรา 58 มาตรา 58 ทว ิและมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมาย
    ทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนทีย่งัไมม่เีอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในทีด่นิ และการสอบเขตทีด่นิท ัง้ต าบล ตามมาตรา 
    69 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ เพือ่พฒันาระบบการรงัวดัและท าแผนทีใ่หเ้ป็นมาตราฐานเดยีวกนั 
    โดยน าเทคโนโลยกีารรงัวดัดาวเทยีมแบบจลน ์(RTK GNSS Network) มาใช ้
  - เพือ่ใหโ้ฉนดทีด่นิเป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืของบคุคลโดยท ัว่ไป และมคีวามชดัเจนในเรื่องแนวเขตทีด่นิ
    เป็นการลดปญัหาขอ้โตแ้ยง้พพิาทเรื่องแนวเขตทีด่นิของราษฎร โดยน าเทคโนโลยกีารรงัวดัระบบดาวเทยีม 
    โดยการหาค่าพกิดัต าแหน่งทีด่นิบนหลกัเขตทีด่นิมาในการปฏบิตังิานโครงการฯ เพือ่สรา้งระบบแผนที่
    และการรงัวดัรูปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐานสากล
  - เพือ่จดัท าและใหบ้รกิารระวางแผนทีส่  าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ โดยการสรา้งและใหบ้รกิารระวางแผนที่
    ส าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ
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8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 215.2269       202.3079       187.2269       187.2269       187.2269       
ลา้นบาท 215.2269       202.3079       187.2269       187.2269       187.2269       
ลา้นบาท 215.2269      187.2269      187.2269      187.2269      187.2269      
ลา้นบาท -                15.0810        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : ประชาชนทีไ่ดร้บักรรมสทิธใ์นทีด่นิ
ทีไ่ดร้บัการพฒันารูปแปลงทีด่นิใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั 
ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจกบัความเชือ่ม ัน่
ในมาตรฐานความถูกตอ้งของโฉนดทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ไดร้บัการพฒันารูปแปลงที่ดินใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 202,307,900 บาท
1. งบด าเนินงาน 187,226,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 187,226,900           บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,672,200              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 70,256,600             บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,047,700              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,249,700              บาท
(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,640,000              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการตามโครงการ (ค่าใชจ่้ายของทีท่  าการศูนย ์ฯ
/ค่าแจกโฉนด) 1,521,200              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาอื่นๆ (ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องอดัย่อ ขยายลา้งภาพสี
ดจิทิลั/ค่าบ ารุงรกัษาระบบโครงข่ายงานรงัวดัดว้ยดาวเทยีมแบบจลน์) 2,604,900              บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 313,500                บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรใ์นการจดัท าแผนทีฐ่าน 121,400                บาท
(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 67,363,500             บาท
(11) วสัดุส านกังาน 3,095,400              บาท
(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 3,980,200              บาท
(13) วสัดุก่อสรา้ง 15,089,900             บาท
(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 846,600                บาท
(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,234,300              บาท
(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,364,600              บาท
(17) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 896,100                บาท
(18) วสัดุส ารวจ 929,100                บาท

2. งบลงทนุ 15,081,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,081,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 15,081,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 2,200,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย) 2,200,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,881,000             บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย) 6,441,000              บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 5 คนั 6,440,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
27.1234     -             -             -             27.1234     
8.0718         -                -                -                8.0718         

19.0516        -                -                -                19.0516        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แปลง 30,000 25,000 30,000 30,000 30,000
 ( 31,046 )

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 40.3618        27.1234        27.1234        27.1234        27.1234        
ลา้นบาท 40.3618        27.1234        27.1234        27.1234        27.1234        
ลา้นบาท 40.3618        27.1234        27.1234        27.1234        27.1234        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : แนวเขตทีด่นิของรฐัมคีวามถูกตอ้ง
ครบถว้น ชดัเจน สามารถน าไปใชใ้นการใชป้ระโยชนไ์ด ้
อย่างเหมาะสมไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

1. น าเขา้ขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิของรฐัระบบดจิทิลั
2. รงัวดัออกและตรวจสอบหนงัสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวงและควบคุม
คุม้ครองทีด่นิของรฐั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ที่ดินของรฐัที่ไดร้บัการบรหิารจดัการ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนทีด่นิของรฐัมแีนวเขตทีช่ดัเจน

งบประมาณ

                     27,123,400 

  - เพือ่จดัท าฐานขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิของรฐัใหอ้ยูใ่นระบบดจิทิลั รองรบัการพฒันาระบบภูมสิารสนเทศ
    และสามารถบรกิารขอ้มลูแผนทีด่ว้ยความรวดเร็ว เชือ่มต่อกบัระบบของหน่วยงานต่างๆ ตามมาตรฐาน
    คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนทีแ่ละแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิในทีด่นิของรฐั (กมร.)
  - เพือ่ใหท้ีด่นิของรฐัมแีนวเขตทีช่ดัเจนสามารถแกไ้ขปญัหาการบกุรุก ลดขอ้พพิาทเกีย่วกบัแนวเขตทีด่นิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ที่ดินของรฐัที่ไดร้บัการบริหารจดัการ 27,123,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 27,123,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,123,400            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 127,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 753,500                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,369,900              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 475,000                บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 301,200                บาท
(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 457,600                บาท
(7) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 23,000                 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,000                 บาท
(9) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 48,000                 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน 53,000                 บาท
(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,685,100             บาท
(13) วสัดุส านกังาน 831,000                บาท
(14) วสัดุก่อสรา้ง 2,427,000              บาท
(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,057,100              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ที่ดินของรฐัที่ไดร้บัการบริหารจดัการ 27,123,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 27,123,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,123,400            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 127,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 753,500                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,369,900              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 475,000                บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 301,200                บาท
(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 457,600                บาท
(7) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 23,000                 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,000                 บาท
(9) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 48,000                 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน 53,000                 บาท
(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,685,100             บาท
(13) วสัดุส านกังาน 831,000                บาท
(14) วสัดุก่อสรา้ง 2,427,000              บาท
(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,057,100              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
746.1414    52.1363     -             -             798.2777    
47.2032        22.0074        -                -                69.2106        

579.2838      30.1289        -                -                609.4127      
119.6544      -                -                -                119.6544      

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นราย 7.59 7.68 7.76 7.84 7.93
 ( 9.86 )

รอ้ยละ 80
( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 849.2064       798.2777       745.1029       779.3168       812.7498       
ลา้นบาท 849.2064       798.2777       745.1029       779.3168       812.7498       
ลา้นบาท 808.2430      746.1414      745.1029      779.3168      812.7498      
ลา้นบาท 40.9634        52.1363        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีไ่ดร้บัการบรกิาร

เชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ต่องานบรกิารของ
กรมทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

2. บรกิารดา้นทะเบยีนทีด่นิในส านกังานทีด่นิ
3. บรกิารดา้นรงัวดัทีด่นิในส านกังานทีด่นิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

1. เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ

8.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                    800,796,100 
8.3.1  ผลผลติที่ 1 :  งานดา้นทะเบียนและรงัวดัที่ดินที่บรกิารใหแ้กป่ระชาชน                    798,277,700 

  - เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 
  - เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพฒันาระบบ
    งานบรกิาร ในส านกังานทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : งานดา้นทะเบียนและรงัวดัที่ดินที่บริการใหแ้กป่ระชาชน 798,277,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 746,141,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 534,608,400           บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 9,011,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 206,400                บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 13,026,500             บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 2,364,000              บาท
(5) ค่าตอบแทนผูป้กครองทอ้งที่ 2,695,000              บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,994,400             บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,487,200              บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,696,200              บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 9,131,100              บาท
(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 12,871,200             บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,960,900              บาท
(12) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 600,000                บาท
(13) ค่าบ ารุงสถานทีส่อบ 500,000                บาท
(14) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 6,628,400              บาท
(15) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 230,633,400           บาท
(16) ค่าบรกิารขนเงนิของธนาคารกรุงไทย 4,821,000              บาท
(17) ค่าท าน า้เย็นส าหรบัระบบปรบัอากาศ 3,000,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์ 80,982,100             บาท
(19) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,120,600              บาท
(20) วสัดุส านกังาน 58,977,500             บาท
(21) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 17,191,700             บาท
(22) วสัดุก่อสรา้ง 12,000,000             บาท
(23) วสัดุงานบา้นงานครวั 100,000                บาท
(24) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 438,000                บาท
(25) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 207,300                บาท
(26) วสัดุคอมพวิเตอร์ 18,164,500             บาท
(27) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,918,000              บาท
(28) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 732,000                บาท
(29) วสัดุส ารวจ 4,550,000              บาท
(30) วสัดุเพือ่การจดัเก็บสารบบ 10,000,000             บาท
(31) วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 600,000                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : งานดา้นทะเบียนและรงัวดัที่ดินที่บริการใหแ้กป่ระชาชน 798,277,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 746,141,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 534,608,400           บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 9,011,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 206,400                บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 13,026,500             บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 2,364,000              บาท
(5) ค่าตอบแทนผูป้กครองทอ้งที่ 2,695,000              บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,994,400             บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,487,200              บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,696,200              บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 9,131,100              บาท
(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 12,871,200             บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,960,900              บาท
(12) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 600,000                บาท
(13) ค่าบ ารุงสถานทีส่อบ 500,000                บาท
(14) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 6,628,400              บาท
(15) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 230,633,400           บาท
(16) ค่าบรกิารขนเงนิของธนาคารกรุงไทย 4,821,000              บาท
(17) ค่าท าน า้เย็นส าหรบัระบบปรบัอากาศ 3,000,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์ 80,982,100             บาท
(19) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,120,600              บาท
(20) วสัดุส านกังาน 58,977,500             บาท
(21) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 17,191,700             บาท
(22) วสัดุก่อสรา้ง 12,000,000             บาท
(23) วสัดุงานบา้นงานครวั 100,000                บาท
(24) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 438,000                บาท
(25) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 207,300                บาท
(26) วสัดุคอมพวิเตอร์ 18,164,500             บาท
(27) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,918,000              บาท
(28) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 732,000                บาท
(29) วสัดุส ารวจ 4,550,000              บาท
(30) วสัดุเพือ่การจดัเก็บสารบบ 10,000,000             บาท
(31) วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 600,000                บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 211,533,000           บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 99,731,000             บาท
(2) ค่าประปา 10,887,300             บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 17,644,900             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 6,433,800              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 76,836,000             บาท

2. งบลงทนุ 52,136,300            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,136,300            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 30,128,900            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 29,502,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย) 26,926,000             บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,576,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์รงงาน 288,900                บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 288,900                บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑส์ ารวจ 338,000                บาท
(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 338,000                บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,007,400            บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,007,400             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย) 22,007,400             บาท

บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.5184      -             -             -             2.5184      
2.5184         -                -                -                2.5184         

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 15,700
( 14,814 )

5,200 5,200 5,200 -

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท 6.2023         2.5184         3.9196         3.9196         -                
ลา้นบาท 6.2023         2.5184         3.9196         3.9196         -                
ลา้นบาท 6.2023         2.5184         3.9196         3.9196         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนผูข้อรงัวดัไดร้บัการรงัวดั
ในส านกังานทีด่นิเร็วขึ้น
เชงิคุณภาพ : ประชาชนผูข้อรงัวดัทีไ่ดร้บัการรงัวดัตาม
โครงการมคีวามพงึพอใจ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. เร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบรายจา่ย

8.3.2  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่ช่างรงัวดัเฉพาะกจิไปช่วยเรง่รดังานรงัวดัของส านักงานที่ดิน                       2,518,400 

  - เพือ่เป็นการเร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิจงัหวดัและสาขา ทีม่ปีรมิาณงานเกดิและยงัไมถ่งึวนัรงัวดั
    เป็นจ านวนมากใหส้ามารถนดัรงัวดัไดร้วดเร็วขึ้น 
  - เพือ่แกไ้ขปญัหางานคา้งในมอืช่างรงัวดัใหไ้ดร้บัการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  - เพือ่เป็นการบรกิารและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนผูข้อรงัวดัเพิม่มากขึ้น

 ส านกังานทีด่นิจงัหวดัและสาขา

                   16,559,900 
                   16,559,900 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.5184      -             -             -             2.5184      
2.5184         -                -                -                2.5184         

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 15,700
( 14,814 )

5,200 5,200 5,200 -

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท 6.2023         2.5184         3.9196         3.9196         -                
ลา้นบาท 6.2023         2.5184         3.9196         3.9196         -                
ลา้นบาท 6.2023         2.5184         3.9196         3.9196         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนผูข้อรงัวดัไดร้บัการรงัวดั
ในส านกังานทีด่นิเร็วขึ้น
เชงิคุณภาพ : ประชาชนผูข้อรงัวดัทีไ่ดร้บัการรงัวดัตาม
โครงการมคีวามพงึพอใจ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. เร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบรายจา่ย

8.3.2  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่ช่างรงัวดัเฉพาะกจิไปช่วยเรง่รดังานรงัวดัของส านักงานที่ดิน                       2,518,400 

  - เพือ่เป็นการเร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิจงัหวดัและสาขา ทีม่ปีรมิาณงานเกดิและยงัไมถ่งึวนัรงัวดั
    เป็นจ านวนมากใหส้ามารถนดัรงัวดัไดร้วดเร็วขึ้น 
  - เพือ่แกไ้ขปญัหางานคา้งในมอืช่างรงัวดัใหไ้ดร้บัการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  - เพือ่เป็นการบรกิารและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนผูข้อรงัวดัเพิม่มากขึ้น

 ส านกังานทีด่นิจงัหวดัและสาขา

                   16,559,900 
                   16,559,900 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งช่างรงัวดัเฉพาะกจิไปช่วยเร่งรดังานรงัวดั
ของส านักงานที่ดิน 2,518,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 2,518,400              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,518,400              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,518,400              บาท

บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1.9500      -             -             -             1.9500      
1.9500         -                -                -                1.9500         

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัท าขอ้มลูทีด่นิเพือ่การจดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

หน่วย:ลา้นบาท

8.4  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                      99,303,600 
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัท าขอ้มูลที่ดินเพื่อการจดัที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ (คทช.)

                      1,950,000 

  - เพือ่รวบรวมขอ้มลูและจดัท าขอ้มลูทีด่นิ ส าหรบัใชใ้นการตรวจสอบ การครอบครองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
    ของราษฎรในพื้นทีจ่ดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ
  - เพือ่ประมวลผลขอ้มลูการส ารวจการใชป้ระโยชนท์ีด่นิส าหรบัใชใ้นการบรหิารจดัการการจดัทีด่นิ 
  - เพือ่จดัท าฐานขอ้มลูการจดัทีด่นิท ากนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ

 พื้นทีด่  าเนินการในโครงการจดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ

                    9,750,000 
                    9,750,000 
                              -  
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1.9500      -             -             -             1.9500      
1.9500         -                -                -                1.9500         

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัท าขอ้มลูทีด่นิเพือ่การจดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

หน่วย:ลา้นบาท

8.4  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                      99,303,600 
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัท าขอ้มูลที่ดินเพื่อการจดัที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ (คทช.)

                      1,950,000 

  - เพือ่รวบรวมขอ้มลูและจดัท าขอ้มลูทีด่นิ ส าหรบัใชใ้นการตรวจสอบ การครอบครองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
    ของราษฎรในพื้นทีจ่ดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ
  - เพือ่ประมวลผลขอ้มลูการส ารวจการใชป้ระโยชนท์ีด่นิส าหรบัใชใ้นการบรหิารจดัการการจดัทีด่นิ 
  - เพือ่จดัท าฐานขอ้มลูการจดัทีด่นิท ากนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ

 พื้นทีด่  าเนินการในโครงการจดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ

                    9,750,000 
                    9,750,000 
                              -  
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8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หน่วยงาน 15
 ( - )

15 15 15 -

รอ้ยละ 90
 ( - )

90 90 90 -

ลา้นบาท 3.9000         1.9500         1.9500         1.9500         -                
ลา้นบาท 3.9000         1.9500         1.9500         1.9500         -                
ลา้นบาท 3.9000         1.9500         1.9500         1.9500         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหน่วยงานทีน่ าขอ้มลูผูค้รอบครอง
ท าประโยชนท์ีด่นิทีจ่ะไดร้บัการจดัทีด่นิตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาตทิีไ่ดจ้ดัเก็บลงใน
ฐานขอ้มลูระบบภูมสิารสนเทศหรอืน าระวางแผนทีท่ี่
จดัท าขึ้นไปใชใ้นการบรหิารจดัการ
เชงิคุณภาพ : หน่วยงานไดร้บัขอ้มลูผูค้รอบครองท า
ประโยชนท์ีด่นิทีจ่ะไดร้บัการจดัทีด่นิตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาตทิีม่คีวามครบถว้น
ถูกตอ้ง ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัท าขอ้มูลที่ดินเพื่อการจดัที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ (คทช.) 1,950,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,950,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,950,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัท าขอ้มูลที่ดินเพื่อการจดัที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ (คทช.) 1,950,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,950,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,950,000              บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
19.4620     -             -             -             19.4620     
19.4620        -                -                -                19.4620        

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 54,384
 ( 17,242 )

16,000 16,000 16,000 -

รอ้ยละ 100
 ( - )

100 100 100 -

ลา้นบาท 54.7552        19.4620        19.4620        19.4620        -                
ลา้นบาท 54.7552        19.4620        19.4620        19.4620        -                
ลา้นบาท 54.7552        19.4620        19.4620        19.4620        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสนับสนุน คทช.จงัหวดัในการจดัที่ดินท ากนิใหช้มุชน
ตามนโยบายรฐับาล

                     19,462,000 

- เพือ่สนบัสนุนและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการด าเนินการดา้นการจดัทีด่นิท ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัในลกัษณะแปลงรวม
  โดยมใิหก้รรมสทิธิ์ แต่อนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชนใ์นทีด่นิของรฐัเป็นกลุม่ หรอืชมุชนตามหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไข
  คทช.ก าหนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรอืรูปแบบอืน่ทีเ่หมาะสม

ด าเนินการในทกุจงัหวดัท ัว่ประเทศ ตามทีค่ณะอนุกรรมการจดัหาทีด่นิ  (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 
ส่งมอบ

                  113,141,200 

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  113,141,200 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุน คทช. จงัหวดัในการจดัทีด่นิท ากนิใหช้มุชนตามนโยบาย
รฐับาล

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จงัหวดัสามารถคดักรองบคุคลเขา้ใช ้
ประโยชนใ์นทีด่นิของรฐั
เชงิคุณภาพ : จงัหวดัสามารถใชก้ระบวนการจดัทีด่นิ
ท ากนิใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาลมาเป็นแนวทางการ
คดัเลอืกบคุคลเพือ่เขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรฐั
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุน คทช.จงัหวดัในการจดัที่ดินท ากนิใหชุ้มชน
ตามนโยบายรฐับาล 19,462,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 19,462,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,462,000            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,389,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 946,800                บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 311,900                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมชี้แจงประชาชนในพื้นที่ 728,400                บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,260,100              บาท
(6) วสัดุส านกังาน 1,467,800              บาท
(7) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,358,000              บาท



191

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุน คทช.จงัหวดัในการจดัที่ดินท ากนิใหชุ้มชน
ตามนโยบายรฐับาล 19,462,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 19,462,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,462,000            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,389,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 946,800                บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 311,900                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมชี้แจงประชาชนในพื้นที่ 728,400                บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,260,100              บาท
(6) วสัดุส านกังาน 1,467,800              บาท
(7) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,358,000              บาท
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บาท
8.4.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
28.6166     49.2750     -             -             77.8916     
15.8569        16.5457        -                -                32.4026        
12.7597        32.7293        -                -                45.4890        

                  529,117,900 

8.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการที่ดินของรฐัที่จดัใหแ้กป่ระชาชนที่ยากจน                      77,891,600 

 -  เพือ่ใหป้ระชาชนทีอ่ยูใ่นทีด่นิของรฐัไดร้บัการจดัระเบยีบการถอืครองทีด่นิ 
  - เพือ่แกไ้ขปญัหาการบกุรุกทีด่นิของรฐัและขอ้พพิาทระหวา่งรฐักบัประชาชน 
  - เพือ่จดัทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนทีย่ากจนและไมม่ทีีด่นิท  ากนิและทีอ่ยูอ่าศยั หรอืมนีอ้ยแต่ไมเ่พยีงพอต่อการท ากนิ
    ใหม้ทีีด่นิท  ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัตามสมควรแก่อตัภาพ
  - เพือ่แกไ้ขปญัหาความม ัน่คงปญัหาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในพื้นทีช่ายแดนใหเ้กดิผลสมัฤทธิ์ตามนโยบาย
    รฐับาลและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนั
  - เพือ่เพิม่ผลผลติรายไดแ้ละยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนใหส้ามารถด ารงชพีอยูไ่ดต้ามความเหมาะสม
    กบัสภาพทอ้งถิน่
  - เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชมุชนบรเิวณชายแดนในการเฝ้าระวงัปญัหายาเสพตดิและการลกัลอบ
    ท าสิง่ผดิกฎหมาย

 พื้นทีเ่ป้าหมายทีก่  าหนด

                  529,117,900 

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัทีด่นิท ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนทีย่ากจน
2. บรหิารจดัการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครวัเรือน 5,500
 ( 7,020 )

2,300 2,800 2,800 -

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท 182.9908       77.8916        131.0293       137.2062       -                
ลา้นบาท 182.9908       77.8916        131.0293       137.2062       -                
ลา้นบาท 62.4090        28.6166        40.0529        42.3821        -                
ลา้นบาท 120.5818      49.2750        90.9764        94.8241        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนครวัเรอืนทีย่ากจนทีไ่ดร้บัการ
จดัทีด่นิเพือ่เขา้ท าประโยชนแ์ละอยูอ่าศยั
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนทีไ่ดร้บัการจดัทีด่นิ
มคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
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8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครวัเรือน 5,500
 ( 7,020 )

2,300 2,800 2,800 -

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท 182.9908       77.8916        131.0293       137.2062       -                
ลา้นบาท 182.9908       77.8916        131.0293       137.2062       -                
ลา้นบาท 62.4090        28.6166        40.0529        42.3821        -                
ลา้นบาท 120.5818      49.2750        90.9764        94.8241        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนครวัเรอืนทีย่ากจนทีไ่ดร้บัการ
จดัทีด่นิเพือ่เขา้ท าประโยชนแ์ละอยูอ่าศยั
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนทีไ่ดร้บัการจดัทีด่นิ
มคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการที่ดินของรฐัที่จดัใหแ้กป่ระชาชนที่ยากจน 77,891,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 28,616,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,616,600            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 320,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 100,000                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 15,381,600             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,162,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 235,000                บาท
(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 36,000                 บาท
(7) ค่าขนยา้ยและเคลือ่นยา้ยเครื่องจกัรกล 600,000                บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,589,300              บาท
(9) วสัดุส านกังาน 305,200                บาท
(10) วสัดุก่อสรา้ง 155,000                บาท
(11) วสัดุคอมพวิเตอร์ 330,500                บาท
(12) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,402,000              บาท

2. งบลงทนุ 49,275,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,275,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,000,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,000,000              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 46,275,000            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 46,275,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 22,863,800             บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งประกอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหา
ความยากจน ต าบลทบัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 11,112,500             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งประกอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหา
ความยากจน ต าบลโคกมา้ อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 12,298,700             บาท

บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1.5000      -             -             -             1.5000      
1.5000         -                -                -                1.5000         

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.5  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

                   247,438,500 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัท าฐานขอ้มูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ 
มาตราสว่น 1: 4,000

                      1,500,000 

- จดัท าฐานขอ้มลูแนวเขตทางสาธารณประโยชน ์เพือ่ป้องกนั คุม้ครอง รวมถงึการบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์
  ทางสาธารณะ

 ท ัว่ประเทศ

                   15,861,000 
                   15,861,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. จดัท าฐานขอ้มลูแนวเขตทางสาธารณประโยชน ์มาตราส่วน 1:4,000



195

บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1.5000      -             -             -             1.5000      
1.5000         -                -                -                1.5000         

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.5  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างย ัง่ยืน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

                   247,438,500 

8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัท าฐานขอ้มูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ 
มาตราสว่น 1: 4,000

                      1,500,000 

- จดัท าฐานขอ้มลูแนวเขตทางสาธารณประโยชน ์เพือ่ป้องกนั คุม้ครอง รวมถงึการบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์
  ทางสาธารณะ

 ท ัว่ประเทศ

                   15,861,000 
                   15,861,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. จดัท าฐานขอ้มลูแนวเขตทางสาธารณประโยชน ์มาตราส่วน 1:4,000
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8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

หน่วยงาน 10
 ( - )

10 10 10 10

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 9.8610         1.5000         1.5000         1.5000         1.5000         
ลา้นบาท 9.8610         1.5000         1.5000         1.5000         1.5000         
ลา้นบาท 3.6000         1.5000         1.5000         1.5000         1.5000         
ลา้นบาท 6.2610         -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหน่วยงานทีน่ าเขา้ขอ้มลูแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน ์ทีไ่ดร้บัการจดัท าเป็นฐานขอ้มลูไปใช ้
ในการบรหิารจดัการ
เชงิคุณภาพ : ฐานขอ้มลูและแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน ์มคีวามครบถว้นและถูกตอ้ง 
ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัท าฐานขอ้มูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1: 4,000 1,500,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,500,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 114,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,386,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัท าฐานขอ้มูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1: 4,000 1,500,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,500,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 114,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,386,000              บาท
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2567)
8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1.5300      -             -             -             1.5300      
1.5300         -                -                -                1.5300         

8.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาฐานขอ้มูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินใหเ้ป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกนั

                      1,530,000 

- รวบรวมและจดัท าขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิทีอ่ยูใ่นระบบมาตรฐานอืน่มาเป็นมาตรฐานสากลในระบบพกิดัฉาก
   ยู ท ีเอม็ เพิม่คุณภาพความถูกตอ้งของมาตรฐานขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการทีด่นิ
   มคีวามน่าเชือ่ถอื และมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนสู์งสุด  ประชาชนไดร้บัการบรกิารทีด่ ีรวดเร็ว 
   และมปีระสทิธภิาพ

ส านกังานทีด่นิจงัหวดั/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที ่6 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชยัภูม ิจงัหวดัอ านาจเจรญิ 
จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัเลย และจงัหวดัขอนแก่น

                   29,999,000 
                   29,999,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาฐานขอ้มลูทีด่นิและแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นระบบมาตรฐาน
เดยีวกนั

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระวาง 300
 ( 315 )

256 1,000 1,000 2,144

รอ้ยละ 100
 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 3.5724         1.5300         5.9998         5.9998         12.8970        
ลา้นบาท 3.5724         1.5300         5.9998         5.9998         12.8970        
ลา้นบาท 3.5724         1.5300         5.9998         5.9998         12.8970        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนขอ้มลูระวางแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิ
มคีวามถูกตอ้งตรงตามมาตรฐาน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละขอ้มลูระวางแผนทีรู่ปแปลงที่
มคีวามถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ
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8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระวาง 300
 ( 315 )

256 1,000 1,000 2,144

รอ้ยละ 100
 ( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 3.5724         1.5300         5.9998         5.9998         12.8970        
ลา้นบาท 3.5724         1.5300         5.9998         5.9998         12.8970        
ลา้นบาท 3.5724         1.5300         5.9998         5.9998         12.8970        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนขอ้มลูระวางแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิ
มคีวามถูกตอ้งตรงตามมาตรฐาน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละขอ้มลูระวางแผนทีรู่ปแปลงที่
มคีวามถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาฐานขอ้มูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินใหเ้ป็น
ระบบมาตรฐานเดียวกนั 1,530,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 1,530,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,530,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 290,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,240,000              บาท

บาท
8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2564)
8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
5.9925      238.4160    -             -             244.4085    
5.9925         238.4160      -                -                244.4085      

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ส านกังาน/
จงัหวดั

-
 ( - )

51/8 206/28 - -

รอ้ยละ -
 ( - )

100 100 - -

ลา้นบาท -                244.4085       564.5843       -                -                
ลา้นบาท -                244.4085       564.5843       -                -                
ลา้นบาท -                5.9925         46.1243        -                -                
ลา้นบาท -                238.4160      518.4600      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                  808,992,800 

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการรงัวดัที่ดินดว้ยระบบดาวเทียม                    244,408,500 

- เพือ่ใหรู้ปแปลงแผนทีแ่ปลงทีด่นิเป็นมาตรฐานสากลเป็นระบบพกิดัเชือ่มโยงระบบเดยีวกนัท ัว่ประเทศ
  และน างานรงัวดั
ไปใชป้รบัปรุงขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหม้คีวามถูกตอ้งตรงตามหลกัวชิาการแผนทีแ่ละเป็นสากล
 กรมทีด่นิ (ส่วนกลาง) และส านกังานทีด่นิท ัว่ประเทศ

                  808,992,800 

เชงิปรมิาณ : จ านวนส านกังานทีด่นิทีร่งัวดัโดยวธิแีผนที่
ช ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ประสทิธภิาพการรงัวดัทีด่นิดว้ยระบบดาวเทยีม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิคุณภาพ : โฉนดทีด่นิของประชาชนมหีมดุหลกัฐาน
แผนทีท่ีม่คีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแผนที่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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บาท
8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2564)
8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
5.9925      238.4160    -             -             244.4085    
5.9925         238.4160      -                -                244.4085      

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ส านกังาน/
จงัหวดั

-
 ( - )

51/8 206/28 - -

รอ้ยละ -
 ( - )

100 100 - -

ลา้นบาท -                244.4085       564.5843       -                -                
ลา้นบาท -                244.4085       564.5843       -                -                
ลา้นบาท -                5.9925         46.1243        -                -                
ลา้นบาท -                238.4160      518.4600      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                  808,992,800 

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการรงัวดัที่ดินดว้ยระบบดาวเทียม                    244,408,500 

- เพือ่ใหรู้ปแปลงแผนทีแ่ปลงทีด่นิเป็นมาตรฐานสากลเป็นระบบพกิดัเชือ่มโยงระบบเดยีวกนัท ัว่ประเทศ
  และน างานรงัวดั
ไปใชป้รบัปรุงขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหม้คีวามถูกตอ้งตรงตามหลกัวชิาการแผนทีแ่ละเป็นสากล
 กรมทีด่นิ (ส่วนกลาง) และส านกังานทีด่นิท ัว่ประเทศ

                  808,992,800 

เชงิปรมิาณ : จ านวนส านกังานทีด่นิทีร่งัวดัโดยวธิแีผนที่
ช ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ประสทิธภิาพการรงัวดัทีด่นิดว้ยระบบดาวเทยีม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิคุณภาพ : โฉนดทีด่นิของประชาชนมหีมดุหลกัฐาน
แผนทีท่ีม่คีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแผนที่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรงัวดัที่ดินดว้ยระบบดาวเทียม 244,408,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 5,992,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,992,500              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,264,000              บาท
(2) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีมแบบเคลือ่นที่ 2,728,500              บาท

2. งบลงทนุ 238,416,000           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 238,416,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 238,416,000           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 238,416,000           บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 238,416,000           บาท
รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)

บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             673.0721    -             -             673.0721    
-                673.0721      -                -                673.0721      

8.6  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั                  1,135,978,400 
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2                    673,072,100 

  - เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความเชือ่ม ัน่ในการถอืครองกรรมสทิธิ์ในทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยอ์ืน่ๆ รวมท ัง้ไดร้บั
    บรกิารดา้นการจดทะเบยีนทีด่นิและการรงัวดัท าแผนทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามหลกัการบรหิาร
    กจิการภาครฐัทีด่ ีตามมาตรา 3/1 ของพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545
 - เพือ่จดัใหม้ฐีานขอ้มลูทีด่นิแห่งชาตทิีถู่กตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารดา้นภูมสิารสนเทศ
   (Land Parcel-Based Geoinformation) ทีช่่วยใหร้ฐัสามารถสนองความตอ้งการดา้นขอ้มลูทีด่นิของรฐั
    และเอกชนไดท้นัความตอ้งการ
 - จดัใหม้ฐีานขอ้มลูการถอืครองทีด่นิในภาพรวมทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าหรบัสนบัสนุนการก าหนดนโยบายดา้น
   เศรษฐกจิความม ัน่คงและสงัคมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ การเกษตร การใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ การกระจาย
   การถอืครองทีด่นิ การจดัท าสาธารณูปโภคพื้นฐานการก าหนดผงัเมอืงและสิง่แวดลอ้ม และงานดา้นอืน่ ๆ 
   ทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้รฐัและเอกชน

ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ และส านกังานทีด่นิ 386 แห่ง

               2,765,911,100 
               2,765,911,100 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

 - ลดความเสีย่งในการด าเนินงานของส านกังานทีด่นิท าใหส้ามารถใหบ้รกิารประชาชนไดต้ลอดเวลาและรวดเร็ว 
   โดยจดัใหม้รีะบบสารสนเทศทีด่นิและฐานขอ้มลูการถอืครองทีด่นิในระดบัภาค รองรบัการด าเนินงาน
   ในส านกังานทีด่นิตามพื้นทีค่วามรบัผดิชอบของภาคนัน้ ๆ และมกีารเชือ่มโยงมายงัศูนยข์อ้มลูกลาง ตลอดจน
   มฐีานขอ้มลูของแต่ละส านกังานเพือ่ใหใ้ชง้านไดท้นัทกีรณีฉุกเฉิน
 - สนบัสนุนการท าแผนทีแ่ละพฒันาระบบฐานขอ้มลูแผนทีท่ีด่นิใหส้ามารถใชง้านเชงิบรหิารไดแ้บบเอนกประสงค์
   (Multipurpose Cadastral Mapping)รองรบัการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล การบรกิารขอ้มลูทีด่นิ
   และแผนทีใ่หก้บัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน

รวมทัง้สิ้น
1. การขยายระบบสารสนเทศทีด่นิเพือ่การบรกิาร
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             673.0721    -             -             673.0721    
-                673.0721      -                -                673.0721      

8.6  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั                  1,135,978,400 
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2                    673,072,100 

  - เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความเชือ่ม ัน่ในการถอืครองกรรมสทิธิ์ในทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยอ์ืน่ๆ รวมท ัง้ไดร้บั
    บรกิารดา้นการจดทะเบยีนทีด่นิและการรงัวดัท าแผนทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามหลกัการบรหิาร
    กจิการภาครฐัทีด่ ีตามมาตรา 3/1 ของพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545
 - เพือ่จดัใหม้ฐีานขอ้มลูทีด่นิแห่งชาตทิีถู่กตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารดา้นภูมสิารสนเทศ
   (Land Parcel-Based Geoinformation) ทีช่่วยใหร้ฐัสามารถสนองความตอ้งการดา้นขอ้มลูทีด่นิของรฐั
    และเอกชนไดท้นัความตอ้งการ
 - จดัใหม้ฐีานขอ้มลูการถอืครองทีด่นิในภาพรวมทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าหรบัสนบัสนุนการก าหนดนโยบายดา้น
   เศรษฐกจิความม ัน่คงและสงัคมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ การเกษตร การใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ การกระจาย
   การถอืครองทีด่นิ การจดัท าสาธารณูปโภคพื้นฐานการก าหนดผงัเมอืงและสิง่แวดลอ้ม และงานดา้นอืน่ ๆ 
   ทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้รฐัและเอกชน

ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ และส านกังานทีด่นิ 386 แห่ง

               2,765,911,100 
               2,765,911,100 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

 - ลดความเสีย่งในการด าเนินงานของส านกังานทีด่นิท าใหส้ามารถใหบ้รกิารประชาชนไดต้ลอดเวลาและรวดเร็ว 
   โดยจดัใหม้รีะบบสารสนเทศทีด่นิและฐานขอ้มลูการถอืครองทีด่นิในระดบัภาค รองรบัการด าเนินงาน
   ในส านกังานทีด่นิตามพื้นทีค่วามรบัผดิชอบของภาคนัน้ ๆ และมกีารเชือ่มโยงมายงัศูนยข์อ้มลูกลาง ตลอดจน
   มฐีานขอ้มลูของแต่ละส านกังานเพือ่ใหใ้ชง้านไดท้นัทกีรณีฉุกเฉิน
 - สนบัสนุนการท าแผนทีแ่ละพฒันาระบบฐานขอ้มลูแผนทีท่ีด่นิใหส้ามารถใชง้านเชงิบรหิารไดแ้บบเอนกประสงค์
   (Multipurpose Cadastral Mapping)รองรบัการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล การบรกิารขอ้มลูทีด่นิ
   และแผนทีใ่หก้บัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน

รวมทัง้สิ้น
1. การขยายระบบสารสนเทศทีด่นิเพือ่การบรกิาร
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8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 2,000,000
 ( - )

6,000,000 8,000,000 - -

80
 ( - )

80 80 - -

ลา้นบาท 1,178.1053    673.0721       914.7337       -                -                
ลา้นบาท 1,178.1053    673.0721       914.7337       -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 1,178.1053    673.0721      914.7337      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีใ่ชบ้รกิารดว้ยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่องานบรกิาร
ของกรมทีด่นิ  ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 673,072,100 บาท
1. งบลงทนุ 673,072,100           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 673,072,100           บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 673,072,100           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 673,072,100           บาท
(1) ระบบสารสนเทศทีด่นิเพือ่การบรกิาร (ระยะที ่2) แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 673,072,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,765,911,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 561,002,600           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 617,102,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 673,072,100           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 914,733,700           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 673,072,100 บาท
1. งบลงทนุ 673,072,100           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 673,072,100           บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 673,072,100           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 673,072,100           บาท
(1) ระบบสารสนเทศทีด่นิเพือ่การบรกิาร (ระยะที ่2) แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 673,072,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,765,911,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 561,002,600           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 617,102,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 673,072,100           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 914,733,700           บาท
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บาท
8.6.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     15  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2566)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             412.9063    -             -             412.9063    
-                10.1705        -                -                10.1705        
-                38.9587        -                -                38.9587        
-                3.2145         -                -                3.2145         

-                360.5626      -                -                360.5626      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสนับสนุนการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารราชการ                    412,906,300 

 - เพือ่สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ ในการใหบ้รกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเร็ว
   และพฒันาระบบงานบรกิารส านกังานทีด่นิ 
 - ประชาชนมคีวามพงึพอใจและเชือ่ม ัน่ต่องานบรกิารของกรมทีด่นิ

 ส านกังานทีด่นิจงัหวดั/สาขา/ส่วนแยก และอ าเภอ

               1,240,981,200 
               1,240,981,200 
                              -  

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ
2. ปรบัปรุงมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่บรกิารประชาชน
3. พฒันาประสทิธภิาพการบรกิารประชาชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(พื้นที ่5 จงัหวดั ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พ.ศ. 2553 ไดแ้ก่ จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และ
สงขลา)
4. สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ระดบั 5
 ( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท 725.3469       412.9063       102.7280       -                -                
ลา้นบาท 725.3469       412.9063       102.7280       -                -                
ลา้นบาท 118.9310      -                -                -                -                
ลา้นบาท 606.4159      412.9063      102.7280      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จในการปฏบิตังิาน
ทีก่  าหนด ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของงานทีส่นบัสนุน
การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการและการบรกิาร
ประชาชน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 80 80

ระดบั 5
 ( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท 725.3469       412.9063       102.7280       -                -                
ลา้นบาท 725.3469       412.9063       102.7280       -                -                
ลา้นบาท 118.9310      -                -                -                -                
ลา้นบาท 606.4159      412.9063      102.7280      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความส าเร็จในการปฏบิตังิาน
ทีก่  าหนด ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของงานทีส่นบัสนุน
การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการและการบรกิาร
ประชาชน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 412,906,300 บาท
1. งบลงทนุ 412,906,300           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 412,906,300           บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 92,193,100            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 34,827,500             บาท
(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 13 รายการ (รวม 1,395 หน่วย) 24,691,500             บาท
(2) เครื่องยงิเพลทอตัโนมตั ิCTP แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,136,000              บาท
(3) เครื่องตดักระดาษอตัโนมตั ิแขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,856,000              บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย) 8,856,000              บาท

(1.1) เครื่องไมโครคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 100 ชุด 6,230,000              บาท
(1.2) กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอุปกรณ์ส าหรบัส านกังานทีด่นิ  
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10 ชุด 2,626,000              บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,509,600              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) 3,509,600              บาท

(1.1) ชุดระบบการประชุมทางไกลผา่นเครอืข่าย WEB Conference 
ส าหรบัหอ้งประชุมส่วนกลาง แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 995,100                บาท
(1.2) ชุดระบบการประชุมทางไกลผา่นเครอืข่าย WEB Conference 
ส าหรบัหอ้งประชุมส านกังานทีด่นิจงัหวดั  แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร 10 ชุด 2,514,500              บาท

1.1.1.4 ครุภณัฑส์ ารวจ 45,000,000             บาท
(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย) 45,000,000             บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 320,713,200           บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 274,143,100           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 103 รายการ (รวม 103 หน่วย) 87,469,100             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดกลาง
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง 
จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 38,661,000             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดกลาง
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ี
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 39,407,000             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดพเิศษ
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
1 แหง่ 43,724,000             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดกลาง
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลสนิปนุ อ าเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 39,200,000             บาท
(6) ค่าก่อสรา้งอาคารฝึกอบรมและอาคารทีพ่กั พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรมทีด่นิ แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 25,682,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 128,410,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,682,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,728,000           บาท

1.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,570,100             บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 66 รายการ (รวม 66 หน่วย) 46,570,100             บาท
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(2) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดกลาง
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง 
จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 38,661,000             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดกลาง
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ี
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 39,407,000             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดพเิศษ
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
1 แหง่ 43,724,000             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการส านกังานทีด่นิ อาคาร คสล . ขนาดกลาง
พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น ต าบลสนิปนุ อ าเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 39,200,000             บาท
(6) ค่าก่อสรา้งอาคารฝึกอบรมและอาคารทีพ่กั พรอ้มส่วนประกอบทีจ่  าเป็น 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรมทีด่นิ แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 25,682,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 128,410,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,682,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,728,000           บาท

1.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,570,100             บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 66 รายการ (รวม 66 หน่วย) 46,570,100             บาท
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บาท

8.6.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.6.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.6.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             50.0000     -             -             50.0000     
-                50.0000        -                -                50.0000        

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.6.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบใหบ้รกิารคน้หาต าแหน่งรูปแปลงที่ดิน
ดว้ยระบบภูมิสารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต (LandsMaps)

                     50,000,000 

  - กรมทีด่นิมนีวตักรรมภาครฐั เพือ่สนบัสนุนการยกระดบัการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
    ตามรายงาน Ease of Doing Business รองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย Thailand 4.0 
  - กรมทีด่นิมคีอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพพรอ้มท ัง้พฒันาระบบงานการใหบ้รกิารประชาชนคน้หา
    ต าแหน่งรูปแปลงทีด่นิดว้ยระบบภูมสิารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ตทีม่ปีระสทิธภิาพและใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
  - ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสอบถามขอ้มลูต าแหน่งทีต่ ัง้ของแปลงทีด่นิผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดร้บัความพงึพอใจต่อการบรกิาร
    ของกรมทีด่นิ

 ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารรงัวดัและท าแผนที ่กรมทีด่นิ

                   62,000,000 
                   62,000,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. เพิม่ประสทิธภิาพระบบใหบ้รกิารคน้หาต าแหน่งรูปแปลงทีด่นิดว้ย
ระบบภูมสิารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต (LandsMaps)
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8.6.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นแปลง -
 ( - )

33 33 33 -

ช่องทาง -
 ( - )

4 4 4 -

รอ้ยละ -
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท -                50.0000        -                12.0000        -                
ลา้นบาท -                50.0000        -                12.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                12.0000        -                
ลา้นบาท -                50.0000        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนขอ้มลูรูปแปลงทีด่นิทีใ่หบ้รกิาร 
ไมน่อ้ยกวา่
เชงิปรมิาณ : ประชาชนมช่ีองทางการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูรูปแปลงทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ประชาชนไดร้บัความพงึพอใจในการมี
ช่องทางการใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบใหบ้ริการคน้หาต าแหน่ง
รูปแปลงที่ดินดว้ยระบบภูมิสารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต (LandsMaps) 50,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 50,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 50,000,000             บาท
(1) ระบบใหบ้รกิารคน้หาต าแหน่งรูปแปลงทีด่นิดว้ยระบบภูมสิารสนเทศ
ทางอนิเทอรเ์น็ต (LandsMaps)  แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 50,000,000             บาท

บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
51.0343     -             -             -             51.0343     
51.0343        -                -                -                51.0343        

8.7  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                      51,034,300 
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                      51,034,300 

  - เพือ่เดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรในพื้นทีบ่รเิวณนอกเขตอทุยานแห่งชาตบูิโด -สุไหงปาด ีไดแ้ก่
    ทีด่นิทีม่หีลกัฐาน ส.ค. 1 (ซึง่ยืน่ค าขอออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิไวภ้ายในวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2553) 
    ใบจอง, น.ค.3, กสน.5, หนงัสอืรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส.3, น.ส.3ก., น.ส.3ข.) และทีด่นิทีไ่มม่หีลกัฐาน
    ทีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท์ีส่ามารถออกโฉนดทีด่นิไดต้ามประมวลกฎหมายทีด่นิ
  - เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการยอมรบัในสทิธกิารถอืครองและการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ รวมท ัง้ลดปญัหาขอ้พพิาท
    ในเรื่องแนวเขตทีด่นิท ัง้ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน  และเอกชนกบัรฐั  อนัจะท าใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ย
    ในสงัคม
  - เพือ่ใหป้ระชาชนมโีฉนดทีด่นิซึง่เป็นเอกสารสทิธใินทีด่นิทีม่แีนวเขตทีช่ดัเจน ไดร้บัการยอมรบัและเชือ่ถอื
    เป็นหลกัประกนัความม ัน่คงในกรรมสทิธิ์และการถอืครองทีด่นิ

พื้นทีเ่ป้าหมาย 3 จงัหวดั 9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
อ าเภอบาเจาะ อ าเภอยีง่อ อ าเภอสุไหงปาด ีอ าเภอรอืเสาะ อ าเภอระแงะ อ าเภอเจาะไอรอ้ง อ าเภอสุครินิ 
จงัหวดันราธวิาส

                  214,768,000 
                  214,768,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที ่3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
51.0343     -             -             -             51.0343     
51.0343        -                -                -                51.0343        

8.7  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                      51,034,300 
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                      51,034,300 

  - เพือ่เดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรในพื้นทีบ่รเิวณนอกเขตอทุยานแห่งชาตบูิโด -สุไหงปาด ีไดแ้ก่
    ทีด่นิทีม่หีลกัฐาน ส.ค. 1 (ซึง่ยืน่ค าขอออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิไวภ้ายในวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2553) 
    ใบจอง, น.ค.3, กสน.5, หนงัสอืรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส.3, น.ส.3ก., น.ส.3ข.) และทีด่นิทีไ่มม่หีลกัฐาน
    ทีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท์ีส่ามารถออกโฉนดทีด่นิไดต้ามประมวลกฎหมายทีด่นิ
  - เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการยอมรบัในสทิธกิารถอืครองและการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ รวมท ัง้ลดปญัหาขอ้พพิาท
    ในเรื่องแนวเขตทีด่นิท ัง้ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน  และเอกชนกบัรฐั  อนัจะท าใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ย
    ในสงัคม
  - เพือ่ใหป้ระชาชนมโีฉนดทีด่นิซึง่เป็นเอกสารสทิธใินทีด่นิทีม่แีนวเขตทีช่ดัเจน ไดร้บัการยอมรบัและเชือ่ถอื
    เป็นหลกัประกนัความม ัน่คงในกรรมสทิธิ์และการถอืครองทีด่นิ

พื้นทีเ่ป้าหมาย 3 จงัหวดั 9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
อ าเภอบาเจาะ อ าเภอยีง่อ อ าเภอสุไหงปาด ีอ าเภอรอืเสาะ อ าเภอระแงะ อ าเภอเจาะไอรอ้ง อ าเภอสุครินิ 
จงัหวดันราธวิาส

                  214,768,000 
                  214,768,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที ่3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
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8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 - -

รอ้ยละ 80
 ( - )

80 80 - -

ลา้นบาท 112.6994       51.0343        51.0343        -                -                
ลา้นบาท 112.6994       51.0343        51.0343        -                -                
ลา้นบาท 112.6994      51.0343        51.0343        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ประชาชนทีไ่ดร้บัโฉนดทีด่นิจากการเดนิ
ส ารวจ ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : ประชาชนทีไ่ดร้บัการออกโฉนดทีด่นิ
มคีวามพงึพอใจในการใหค้วามเสมอภาคและรูส้กึม ัน่คง
ในการถอืครองโฉนดทีด่นิ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 51,034,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 51,034,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,034,300            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 310,500                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 17,810,900             บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 432,000                บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 720,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการตามโครงการ (ค่าใชจ่้ายของทีท่  าการศูนย ์ฯ
/ค่าแจกโฉนด) 378,000                บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,808,900             บาท
(7) วสัดุส านกังาน 132,000                บาท
(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,074,000              บาท
(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 368,000                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 51,034,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 51,034,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,034,300            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 310,500                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 17,810,900             บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 432,000                บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 720,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการตามโครงการ (ค่าใชจ่้ายของทีท่  าการศูนย ์ฯ
/ค่าแจกโฉนด) 378,000                บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,808,900             บาท
(7) วสัดุส านกังาน 132,000                บาท
(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,074,000              บาท
(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 368,000                บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.0116      -             -             -             2.0116      
2.0116         -                -                -                2.0116         

8.8  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                       2,011,600 
8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
กรมที่ดิน

                      2,011,600 

  - เสรมิสรา้งสมรรถนะและองคค์วามรูเ้พือ่ใหบ้คุลากรกรมทีด่นิตระหนกัถงึความส าคญัของการป้องกนัและ
    ปราบปรามการทจุรติและผลของการทจุรติ เพือ่สรา้งกลไกป้องกนัการทจุรติ และพฒันาประสทิธภิาพ
    ในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน
  - ปลูกฝงัจติส านึก ค่านิยมใหบ้คุลากรกรมทีด่นิมคีวามละอายใจในการกระท าทจุรติ และไมย่อมใหผู้อ้ืน่
    กระท าทจุรติ เหน็ความส าคญัของการกระท าเพือ่ประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตน เพือ่สรา้ง
    สงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุรติ
  - เสรมิสรา้งบคุลากรกรมทีด่นิในแต่ละจงัหวดัท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนเ์พือ่สงัคมร่วมกนั สรา้งความรกั
    ความสามคัคใีนหมูค่ณะ และสรา้งเครอืขา่ยบคุลากรในการแจง้ขอ้มลูการทจุรติ น าไปสู่การป้องกนัและ
    ปราบปรามการทจุรติในการปฏบิตังิานหรอืเสนอขอ้คดิเหน็โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการป้องกนั
    และปราบปรามการทจุรติ

 ส่วนกลางและส านกังานทีด่นิจงัหวดัท ัว่ประเทศ

                    6,034,800 
                    6,034,800 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรกรมทีด่นิ ในการต่อตา้นการทจุรติและ
ปลูกจติส านึกสู่การเป็นขา้ราชการทีด่ี

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -
 ( - )

10 10 10 -

รอ้ยละ -
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท -                2.0116         2.0116         2.0116         -                
ลา้นบาท -                2.0116         2.0116         2.0116         -                
ลา้นบาท -                2.0116         2.0116         2.0116         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละ
จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : จ านวนบคุลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑก์ารทดสอบ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
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8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -
 ( - )

10 10 10 -

รอ้ยละ -
 ( - )

80 80 80 -

ลา้นบาท -                2.0116         2.0116         2.0116         -                
ลา้นบาท -                2.0116         2.0116         2.0116         -                
ลา้นบาท -                2.0116         2.0116         2.0116         -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละ
จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่
เชงิคุณภาพ : จ านวนบคุลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑก์ารทดสอบ ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกนัปราบปราม
การทจุริตกรมที่ดิน 2,011,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 2,011,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,011,600              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,011,600              บาท งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,450,977                     1,058,000                     

กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
7,426,476,400                8,178,431,400                

เป็นองคก์รช ัน้น าดา้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัในระดบัสากล เพือ่ประเทศไทย
ปลอดภยัอย่างย ัง่ยนื

1. พฒันาระบบ กลไกการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัของประเทศไทยและด าเนินการ
   จดัการสาธารณภยั ท ัง้ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั และหลงัเกดิภยัใหม้มีาตรฐานสากล   
2. บูรณาการความร่วมมอืองคก์รและเครอืข่ายดา้นการจดัการสาธารณภยัท ัง้ภายในประเทศ
   และต่างประเทศ   
3. พฒันาระบบ ทรพัยากร และเครอืข่าย ใหม้คีวามพรอ้มและเพยีงพอในการป้องกนั
   และลดความเสีย่งจากสาธารณภยัอย่างมปีระสทิธิภาพ   
4. ศึกษาวจิยั และพฒันาองคค์วามรูด้า้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั   
5. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์และถ่ายทอดความรูด้า้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 
   เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละตระหนกัใหแ้ก่ทกุภาคส่วน   
6. ช่วยเหลอืสงเคราะหผู์ป้ระสบภยัและบรรเทาทกุขใ์นเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั พฒันาระบบ
   การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในเบื้องตน้ใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

       7. ฟ้ืนฟูบูรณะพื้นทีป่ระสบภยัทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากสาธารณภยัใหก้ลบัสู่สภาพปกตโิดยเร็ว
          และพฒันาใหด้ขีึ้นกว่าเดมิ   
       8. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
          ในแต่ละระดบัลบัสู่สภาพปกตโิดยเร็วและพฒันาใหด้ขีึ้นกว่าเดมิ
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,450,977                     1,058,000                     

กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
7,426,476,400                8,178,431,400                

เป็นองคก์รช ัน้น าดา้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัในระดบัสากล เพือ่ประเทศไทย
ปลอดภยัอย่างย ัง่ยนื

1. พฒันาระบบ กลไกการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัของประเทศไทยและด าเนินการ
   จดัการสาธารณภยั ท ัง้ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั และหลงัเกดิภยัใหม้มีาตรฐานสากล   
2. บูรณาการความร่วมมอืองคก์รและเครอืข่ายดา้นการจดัการสาธารณภยัท ัง้ภายในประเทศ
   และต่างประเทศ   
3. พฒันาระบบ ทรพัยากร และเครอืข่าย ใหม้คีวามพรอ้มและเพยีงพอในการป้องกนั
   และลดความเสีย่งจากสาธารณภยัอย่างมปีระสทิธิภาพ   
4. ศึกษาวจิยั และพฒันาองคค์วามรูด้า้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั   
5. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์และถ่ายทอดความรูด้า้นการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 
   เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละตระหนกัใหแ้ก่ทกุภาคส่วน   
6. ช่วยเหลอืสงเคราะหผู์ป้ระสบภยัและบรรเทาทกุขใ์นเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั พฒันาระบบ
   การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในเบื้องตน้ใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

       7. ฟ้ืนฟูบูรณะพื้นทีป่ระสบภยัทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากสาธารณภยัใหก้ลบัสู่สภาพปกตโิดยเร็ว
          และพฒันาใหด้ขีึ้นกว่าเดมิ   
       8. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
          ในแต่ละระดบัลบัสู่สภาพปกตโิดยเร็วและพฒันาใหด้ขีึ้นกว่าเดมิ
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมรีะบบการเตรยีมพรอ้ม
ดา้นการจดัการสาธารณภยัและมกีารบูรณาการระบบ
การจดัการในภาวะฉุกเฉินทีม่เีอกภาพรองรบัสถานการณ์
ภยัทกุรูปแบบ รวมถงึระบบและมาตรการในการช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั

- ตวัชี้วดั :  การเตอืนภยัลว่งหนา้ในพื้นทีเ่สีย่งภยั
มคีวามแม่นย า (เฉพาะภยัธรรมชาต ิ4 ภยั ไดแ้ก่
อทุกภยั วาตภยั น า้ป่าไหลหลากและดนิโคลนถลม่
และสนึาม ิภายใน 24 ชัว่โมง) รอ้ยละ 75

รอ้ยละ 75

- ตวัชี้วดั : ผูป้ระสบภยัไดร้บัความช่วยเหลอือย่าง
รวดเร็วตามเวลามาตรฐานภายใน 72 ชัว่โมง

ชัว่โมง 72

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 7,427.9274     8,179.4894     4,401.1238     3,724.5657     2,230.2981     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7,426.4764     8,178.4314     4,400.0658     3,723.5077     2,229.2401     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
1. ลดความเสีย่งจากสาธารณภยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูป้ระสบสาธารณภยั
ไดร้บัความช่วยเหลอืในเบื้องตน้มคีวาม
พงึพอใจไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการ
จดัต ัง้เครอืขา่ยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและ
เสรมิสรา้งทกัษะความรูใ้หป้ระชาชนพรอ้มรบัมอื
กบัสาธารณภยัในระดบัพื้นทีเ่พิม่มากขึ้น

ระดบั 5 5 5 5 5

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่สีย่งภยั 
ตระหนกัถงึความปลอดภยัและมกีารปรบัตวั 
เมือ่ไดร้บัการแจง้เตอืน (อทุกภยั วาตภยั ภยัแลง้ 
และดนิโคลนถลม่) เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 371.3413     323.3169     239.2438     239.2438     239.2438     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
2. เพิ่มประสทิธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย ัง่ยืน

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของจ านวน
เครื่องจกัรกล ยานพาหนะ และอปุกรณ์สาธารณภยั
มคีวามพรอ้มในการป้องกนัและฟ้ืนฟูสาธารณภยั
ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 90 90 90 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,722.5676  5,655.9397  2,193.8361  1,431.3510  -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,477.1440  1,475.5330  1,554.9243  1,638.8355  1,727.5279  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมรีะบบการเตรยีมพรอ้ม
ดา้นการจดัการสาธารณภยัและมกีารบูรณาการระบบ
การจดัการในภาวะฉุกเฉินทีม่เีอกภาพรองรบัสถานการณ์
ภยัทกุรูปแบบ รวมถงึระบบและมาตรการในการช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั

- ตวัชี้วดั :  การเตอืนภยัลว่งหนา้ในพื้นทีเ่สีย่งภยั
มคีวามแม่นย า (เฉพาะภยัธรรมชาต ิ4 ภยั ไดแ้ก่
อทุกภยั วาตภยั น า้ป่าไหลหลากและดนิโคลนถลม่
และสนึาม ิภายใน 24 ชัว่โมง) รอ้ยละ 75

รอ้ยละ 75

- ตวัชี้วดั : ผูป้ระสบภยัไดร้บัความช่วยเหลอือย่าง
รวดเร็วตามเวลามาตรฐานภายใน 72 ชัว่โมง

ชัว่โมง 72

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 7,427.9274     8,179.4894     4,401.1238     3,724.5657     2,230.2981     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7,426.4764     8,178.4314     4,400.0658     3,723.5077     2,229.2401     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
1. ลดความเสีย่งจากสาธารณภยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูป้ระสบสาธารณภยั
ไดร้บัความช่วยเหลอืในเบื้องตน้มคีวาม
พงึพอใจไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการ
จดัต ัง้เครอืขา่ยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและ
เสรมิสรา้งทกัษะความรูใ้หป้ระชาชนพรอ้มรบัมอื
กบัสาธารณภยัในระดบัพื้นทีเ่พิม่มากขึ้น

ระดบั 5 5 5 5 5

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่สีย่งภยั 
ตระหนกัถงึความปลอดภยัและมกีารปรบัตวั 
เมือ่ไดร้บัการแจง้เตอืน (อทุกภยั วาตภยั ภยัแลง้ 
และดนิโคลนถลม่) เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 371.3413     323.3169     239.2438     239.2438     239.2438     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4510          1.0580          1.0580          1.0580          1.0580          
2. เพิ่มประสทิธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย ัง่ยืน

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของจ านวน
เครื่องจกัรกล ยานพาหนะ และอปุกรณ์สาธารณภยั
มคีวามพรอ้มในการป้องกนัและฟ้ืนฟูสาธารณภยั
ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 90 90 90 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,722.5676  5,655.9397  2,193.8361  1,431.3510  -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,477.1440  1,475.5330  1,554.9243  1,638.8355  1,727.5279  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ประชาชนไดร้บัการป้องกนั การเตือนภยัและการให ้
ความช่วยเหลอืจากภยัพิบตัิ

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : โครงการจดัหาอากาศยาน
ปีกหมนุ (Helicopter) เพิม่ประสทิธภิาพในการ
แกไ้ขปญัหาสาธารณภยัด าเนินการแลว้เสร็จ

ล  า 2 4 4 2 -              

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความเชือ่ม ัน่
ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของการแจง้เตอืนภยั

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 666.2759     683.1418     412.0616     414.0774     262.4684     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. เศรษฐกจิในพื้นที่เติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การจดัหาเรอืดบัเพลงิ
อลูมเินียม และเรอืพยาบาลไฟเบอรก์ลาส
ด าเนินการแลว้เสร็จ

ล  า -              2 -              -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              40.5000      -              -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. การฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐานในการป้องกนัภยั
แลง้และอทุกภยัเพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัจาก
สาธารณภยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เพิม่ปรมิาณน า้ตน้ทนุ ลา้นบาท 1.5000 -              -              -              -              
- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 2,827 -              -              -              -              
 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ

ไร่ 10,079 -              -              -              -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 189.1476     -              -              -              -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานยทุธศาสตร ์ 2 1,061.6114 1,489.9807 744.9904   -             -             

1. โครงการ : โครงการความร่วมมอืระหวา่ง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหา
อากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั

2 1,061.6114    1,489.9807    744.9904      -                -                

รวมทัง้สิ้น 2 1,061.6114 1,489.9807 744.9904   -             -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  689,116,200  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  372,495,200  บาท

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,475,533,000                

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 6,662,398,400                
แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 323,316,900                      
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตัิ 6,339,081,500                   

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 40,500,000                   
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 40,500,000                       

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,424.7130  545.3108        6,053.5128     53.2822         101.6126        8,178.4314     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,424.7130  50.8200         -                 -                 -                 1,475.5330     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง -              234.5267        84.0731         3.1082          1.6089          323.3169        
ผลผลติที ่1 : มาตรการการป้องกนั 
และเตอืนภยัจากสาธารณภยั

            -          183.0229          84.0731                -                  -          267.0960

ผลผลติที ่2 : ใหก้ารบรรเทา และฟ้ืนฟู
บูรณะโครงสรา้งพื้นฐานหลงัภยัพบิตัิ
ผ่านพน้ไปแลว้

            -            51.5038                -             3.1082           1.6089          56.2209

3. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการ
เตรยีมพรอ้มแหง่ชาติและระบบบรหิาร
จดัการภยัพิบตัิ

-              259.9641        5,928.9397     50.1740         100.0037        6,339.0815     

ผลผลติที ่1 : การเตอืนภยัพบิตัิ             -          153.7256        273.0000                -                  -          426.7256
โครงการที ่1 : โครงการความร่วมมอื
ระหวา่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบั
กองทพับกในการจดัหาอากาศยานปีกหมนุ
(Helicopter) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
แกไ้ขปญัหาสาธารณภยั

            -                  -        1,061.6114                -                  -        1,061.6114

โครงการที ่2 : โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

            -                  -        4,594.3283                -                  -        4,594.3283

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการ
เตรยีมความพรอ้มในการจดัการสาธารณภยั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐาน

            -          106.2385                -            50.1740        100.0037        256.4162

4. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -              -                 40.5000         -                 -                 40.5000         
โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
บรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค

            -                  -            40.5000                -                  -            40.5000

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,477.1440       1,475.5330       1,554.9243       1,638.8355       1,727.5279       
1,477.1440       1,475.5330       1,554.9243       1,638.8355       1,727.5279       
1,437.4584       1,424.7130       1,504.1043       1,588.0155       1,676.7079       

39.6856           50.8200           50.8200           50.8200           50.8200           
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        1,475,533,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,475,533,000 บาท
1. งบบคุลากร 1,424,713,000         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,120,139,000         บาท
1.1.1 เงนิเดือน 795,660,000           บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 324,479,000           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 304,574,000           บาท
2. งบด าเนินงาน 50,820,000            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,820,000            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 35,491,200             บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษ(เงนิเดอืนเตม็ข ัน้) 2,548,500              บาท
(3) เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตังิานพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 1,158,000              บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,070,800             บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1257 อตัรา 551,500                บาท

บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
183.0229    84.0731     -             -             267.0960    
183.0229      84.0731        -                -                267.0960      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80 80

เดอืน 12 12 12 12 12
 ( 9 )

ลา้นบาท 297.6723       268.1540       184.0809       184.0809       184.0809       
ลา้นบาท 296.2213       267.0960       183.0229       183.0229       183.0229       
ลา้นบาท 83.8815        183.0229      183.0229      183.0229      183.0229      
ลา้นบาท 73.4739        84.0731        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 138.8659      -                -                -                -                
ลา้นบาท 1.4510         1.0580         1.0580         1.0580         1.0580         
ลา้นบาท 1.4510         1.0580         1.0580         1.0580         1.0580         

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง                    323,316,900
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มาตรการการป้องกนั และเตือนภยัจากสาธารณภยั                    267,096,000

 เพือ่น าแผน มาตรการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้ม 
การเตอืนภยั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพือ่บรหิารจดัการภยัพบิตัอิย่างเป็นระบบ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เตรยีมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้ง
และไมใ่ชโ้ครงสรา้ง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่สีย่งภยั มกีารจดัต ัง้
เครอืขา่ยเฝ้าระวงัและมทีกัษะความรูพ้รอ้มรบัมอื
กบัสถานการณ์ภยัในระดบัพื้นที่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิเวลา : การด าเนินงานแลว้เสร็จตามแผน
ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
183.0229    84.0731     -             -             267.0960    
183.0229      84.0731        -                -                267.0960      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80 80

เดอืน 12 12 12 12 12
 ( 9 )

ลา้นบาท 297.6723       268.1540       184.0809       184.0809       184.0809       
ลา้นบาท 296.2213       267.0960       183.0229       183.0229       183.0229       
ลา้นบาท 83.8815        183.0229      183.0229      183.0229      183.0229      
ลา้นบาท 73.4739        84.0731        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 138.8659      -                -                -                -                
ลา้นบาท 1.4510         1.0580         1.0580         1.0580         1.0580         
ลา้นบาท 1.4510         1.0580         1.0580         1.0580         1.0580         

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง                    323,316,900
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  มาตรการการป้องกนั และเตือนภยัจากสาธารณภยั                    267,096,000

 เพือ่น าแผน มาตรการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้ม 
การเตอืนภยั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพือ่บรหิารจดัการภยัพบิตัอิย่างเป็นระบบ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เตรยีมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้ง
และไมใ่ชโ้ครงสรา้ง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่สีย่งภยั มกีารจดัต ัง้
เครอืขา่ยเฝ้าระวงัและมทีกัษะความรูพ้รอ้มรบัมอื
กบัสถานการณ์ภยัในระดบัพื้นที่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิเวลา : การด าเนินงานแลว้เสร็จตามแผน
ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : มาตรการการป้องกนั และเตือนภยัจากสาธารณภยั 267,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ           1,058,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 183,022,900           บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,058,000 บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 164,924,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ               1,058,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 14,203,500             บาท
(2) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวนิยัขา้ราชการ 7,200                   บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 31,963,000             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,594,300              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 4,968,200              บาท
(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 11,863,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,058,000              บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 30,884,300             บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,877,800              บาท
(9) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 50,000                 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,779,700              บาท
(11) ค่ายา้ยถิน่ทีอ่ยู่ 100,000                บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 320,000                บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกิจกรรม 276,700                บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,738,200             บาท
(15) วสัดุส านกังาน 8,523,200              บาท
(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 22,949,100             บาท
(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 18,000                 บาท
(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,900,000              บาท
(19) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 125,000                บาท
(20) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 117,600                บาท
(21) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,165,700              บาท
(22) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,278,700             บาท
(23) วสัดุก่อสรา้ง 220,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 18,098,800            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 12,891,200             บาท
(2) ค่าประปา 900,800                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 2,774,300              บาท
(3) ค่าไปรษณีย์ 1,532,500              บาท

2. งบลงทนุ 84,073,100            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,073,100            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 9,600,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,600,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,600,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) เครื่องเชื่อมต่อระบบสือ่สารผา่นดาวเทยีม แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด 9,600,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,473,100            บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 74,473,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 74,473,100             บาท
รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)
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2. งบลงทนุ 84,073,100            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,073,100            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 9,600,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,600,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,600,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) เครื่องเชื่อมต่อระบบสือ่สารผา่นดาวเทยีม แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด 9,600,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,473,100            บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 74,473,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 74,473,100             บาท
รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)
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    56,220,900 บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
51.5038     -             3.1082      1.6089      56.2209     
51.5038        -                3.1082         1.6089         56.2209        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80 85 85 85 85
 ( 80 )

เดอืน 12 12 12 12 12
 ( 9 )

ลา้นบาท 75.1200        56.2209        56.2209        56.2209        56.2209        
ลา้นบาท 75.1200        56.2209        56.2209        56.2209        56.2209        
ลา้นบาท 71.4611        51.5038        51.5038        51.5038        51.5038        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 1.8932         3.1082         3.1082         3.1082         3.1082         
ลา้นบาท 1.7657         1.6089         1.6089         1.6089         1.6089         
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ใหก้ารบรรเทา และฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐานหลงัภยัพิบตัิผ่านพน้ไปแลว้

 เพือ่พฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลอื การสงเคราะห ์และบรรเทาทกุขใ์นเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยัใหท้ ัว่ถงึ 
และเป็นธรรมฟ้ืนฟูบูรณะ สภาพพื้นทีแ่ละโครงสรา้งพื้นฐานสู่สภาพปกติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ประสานงานและบรหิารจดัการภยัพบิตัริะหวา่งประเทศ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูป้ระสบสาธารณภยัไดร้บัการบรรเทา
ความเดอืดรอ้นเบื้องตน้มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกวา่
เชงิเวลา : การด าเนินงานแลว้เสร็จตามแผน
ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ใหก้ารบรรเทา และฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน
หลงัภยัพิบตัิผ่านพน้ไปแลว้ 56,220,900 บาท
1. งบด าเนินงาน 51,503,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,032,700            บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,427,100              บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,318,800              บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 135,000                บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 321,000                บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,220,500              บาท
(6) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 11,700                 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกิจกรรม 989,100                บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,027,800              บาท
(9) วสัดุส านกังาน 5,108,700              บาท
(10) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,045,000              บาท
(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 50,000                 บาท
(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 6,000                   บาท
(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,372,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 25,471,100            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 15,891,200             บาท
(2) ค่าประปา 1,477,100              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 5,601,400              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,501,400              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,108,200              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,108,200              บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชิกศูนยล์ดภยัพบิตัแิหง่เอเชีย
(Asian Disaster Reduction Center : ADRC) 318,200                บาท
2) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยป์ระสานงานอาเซยีนเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นมนุษยธรรม (Asean Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance : AHA Centre) 2,790,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,608,900              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ 1,608,900              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ใหก้ารบรรเทา และฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน
หลงัภยัพิบตัิผ่านพน้ไปแลว้ 56,220,900 บาท
1. งบด าเนินงาน 51,503,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,032,700            บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,427,100              บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,318,800              บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 135,000                บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 321,000                บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,220,500              บาท
(6) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 11,700                 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกิจกรรม 989,100                บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,027,800              บาท
(9) วสัดุส านกังาน 5,108,700              บาท
(10) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,045,000              บาท
(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 50,000                 บาท
(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 6,000                   บาท
(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,372,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 25,471,100            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 15,891,200             บาท
(2) ค่าประปา 1,477,100              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 5,601,400              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,501,400              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,108,200              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,108,200              บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชิกศูนยล์ดภยัพบิตัแิหง่เอเชีย
(Asian Disaster Reduction Center : ADRC) 318,200                บาท
2) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยป์ระสานงานอาเซยีนเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นมนุษยธรรม (Asean Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance : AHA Centre) 2,790,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,608,900              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ 1,608,900              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
153.7256    273.0000    -             -             426.7256    
153.7256      273.0000      -                -                426.7256      

8.3.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80  -

เดอืน 12 12 12 12  -
 ( 9 )

ลา้นบาท 173.1314       426.7256       153.7256       153.7256       -                
ลา้นบาท 173.1314       426.7256       153.7256       153.7256       -                
ลา้นบาท 173.1314      153.7256      153.7256      153.7256      -                
ลา้นบาท -                273.0000      -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแหง่ชาติและระบบบรหิารจดัการภยัพิบตัิ                  6,339,081,500
8.3.1  ผลผลติที่ 1 :  การเตือนภยัพิบตัิ                    426,725,600

 ประชาชนไดร้บัการป้องกนั การเตอืนภยัและใหค้วามช่วยเหลอืจากภยัพบิตัิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เฝ้าระวงัและเตอืนภยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่สีย่งภยั ตระหนกัถงึ
ความปลอดภยัและมกีารปรบัตวัเมือ่ไดร้บัการแจง้เตอืน
(อทุกภยั วาตภยั ภยัแลง้ และดนิโคลนถลม่)
เชงิเวลา : การด าเนินงานแลว้เสร็จตามแผน
ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การเตือนภยัพิบตัิ 426,725,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 153,725,600           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 140,954,000           บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 900,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,500,000              บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 400,000                บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 100,000                บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 126,247,200           บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,670,000              บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 1,936,800              บาท
(9) วสัดุส านกังาน 1,000,000              บาท
(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 12,771,600            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,077,000              บาท
(2) ค่าประปา 180,000                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 1,800,000              บาท
(4) ค่าเช่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,714,600              บาท

2. งบลงทนุ 273,000,000           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 273,000,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 273,000,000           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 273,000,000           บาท

(1)  การพฒันาระบบเฝ้าระวงัภยัพบิตั ิ (โทรมาตร) 1 ระบบ 143,000,000           บาท
(2) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบเตอืนภยัของประเทศ 1 ระบบ 100,000,000           บาท
(3) การตดิต ัง้ชุดควบคุมประจ าจงัหวดัและระบบโปรแกรมประยุกต์
ควบคุมการตดิตามอุปกรณ์เตอืนภยั 1 ระบบ 30,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การเตือนภยัพิบตัิ 426,725,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 153,725,600           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 140,954,000           บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 900,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,500,000              บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 400,000                บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 100,000                บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 126,247,200           บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,670,000              บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 1,936,800              บาท
(9) วสัดุส านกังาน 1,000,000              บาท
(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 12,771,600            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,077,000              บาท
(2) ค่าประปา 180,000                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 1,800,000              บาท
(4) ค่าเช่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,714,600              บาท

2. งบลงทนุ 273,000,000           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 273,000,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 273,000,000           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 273,000,000           บาท

(1)  การพฒันาระบบเฝ้าระวงัภยัพบิตั ิ (โทรมาตร) 1 ระบบ 143,000,000           บาท
(2) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบเตอืนภยัของประเทศ 1 ระบบ 100,000,000           บาท
(3) การตดิต ัง้ชุดควบคุมประจ าจงัหวดัและระบบโปรแกรมประยุกต์
ควบคุมการตดิตามอุปกรณ์เตอืนภยั 1 ระบบ 30,000,000             บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             1,061.6114 -             -             1,061.6114 
-                1,061.6114    -                -                1,061.6114    

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ล า 2
 ( 2 )

4 4 2  -

ลา้นบาท 428.3695       1,061.6114    1,489.9807    744.9904       -                
ลา้นบาท 428.3695       1,061.6114    1,489.9807    744.9904       -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 428.3695      1,061.6114    1,489.9807    744.9904      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.2  โครงการที่ 1 :  โครงการความรว่มมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศยาน
ปีกหมนุ (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั

                 1,061,611,400

 เพือ่จดัหาอากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 ทีน่ ัง่ มาใชใ้นภารกจิดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัและการช่วยชวีติผูป้ระสบภยัในระยะเร่งด่วน รวมถงึการเผชญิเหตแุละการบญัชาการเหตกุารณ์

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แขวงวชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

               3,724,952,000
               3,724,952,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วาม
ช่วยเหลอืและก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การจดัหาอากาศยานปีกหมนุ
(Helicopter) เพิม่ประสทิธภิาพในการแกไ้ข
ปญัหาสาธารณภยัด าเนินการแลว้เสร็จ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศ
ยานปีกหมนุ (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกไ้ขปญัหาสาธารณภยั 1,061,611,400 บาท
1. งบลงทนุ 1,061,611,400         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,061,611,400         บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,061,611,400         บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 1,061,611,400         บาท
(1)  โครงการความร่วมมอืระหวา่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศยานปีกหมนุ 
(Helicopter) เพิม่ประสทิธิภาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ล า 689,116,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,862,476,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 428,369,500           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 689,116,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 744,990,300           บาท

(2)  โครงการความร่วมมอืระหวา่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศยานปีกหมนุ 
(Helicopter) เพิม่ประสทิธิภาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั (ระยะที ่2) 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ล า 372,495,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,862,476,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 372,495,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 744,990,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 744,990,400           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศ
ยานปีกหมนุ (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกไ้ขปญัหาสาธารณภยั 1,061,611,400 บาท
1. งบลงทนุ 1,061,611,400         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,061,611,400         บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,061,611,400         บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 1,061,611,400         บาท
(1)  โครงการความร่วมมอืระหวา่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศยานปีกหมนุ 
(Helicopter) เพิม่ประสทิธิภาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ล า 689,116,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,862,476,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 428,369,500           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 689,116,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 744,990,300           บาท

(2)  โครงการความร่วมมอืระหวา่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยักบักองทพับกในการจดัหาอากาศยานปีกหมนุ 
(Helicopter) เพิม่ประสทิธิภาพในการแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั (ระยะที ่2) 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ล า 372,495,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,862,476,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 372,495,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 744,990,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 744,990,400           บาท
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บาท
8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             4,594.3283 -             -             4,594.3283 
-                4,594.3283    -                -                4,594.3283    

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 90
( 90 )

90 90 90  -

 
ลา้นบาท 8,206.1757    4,594.3283    703.8554       686.3606       -                
ลา้นบาท 8,206.1757    4,594.3283    703.8554       686.3606       -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 8,206.1757    4,594.3283    703.8554      686.3606      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.3  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                  4,594,328,300

 เพือ่ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมเีครื่องจกัรกล ยานพาหนะ และอปุกรณ์สาธารณภยัในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั รวมถงึใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนจากภยัพบิตัิ

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แขวงวชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

              14,190,720,000
              14,190,720,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วาม
ช่วยเหลอืและก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จ านวนเครื่องจกัรกล ยานพาหนะ
และอปุกรณ์สาธารณภยัมคีวามพรอ้ม ในการ
ป้องกนัและฟ้ืนฟูสาธารณภยั ไมน่อ้ยกวา่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
4,594,328,300 บาท

1. งบลงทนุ 4,594,328,300         บาท
1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,594,328,300         บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 4,542,328,300         บาท
1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,140,795,200         บาท

(1) สะพานถอดประกอบไดพ้รอ้มชุดทอดสะพาน (Bailey bridge) 
ขนาดผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 3 เมตร ความยาว 48 เมตร แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 ชุด 423,000,000           บาท
(2) รถดบัเพลงิชนิดหอน า้ ขนาดความสูงไมน่อ้ยกวา่ 90 เมตร 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 คนั 335,700,000           บาท
(3) รถตรวจการสมรรถนะสูง ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ เครื่องยนตด์เีซล 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 30 คนั 51,450,000             บาท
(4) รถปฏบิตักิารเคลือ่นยา้ยผูป้ระสบภยัพรอ้มอุปกรณ์ แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 160 คนั 868,160,000           บาท
(5) รถขดุลอ้ยางกูภ้ยัขนาดใหญ่ชนิดปรบัระดบัฐานลอ้ได ้
พรอ้มอุปกรณ์ 2 คนั 56,000,000             บาท
(6) รถปฏบิตักิารบรรเทาอุทกภยั พรอ้มเครื่องสูบน า้ขนาดใหญ่ 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 คนั 821,556,000           บาท
(7) รถยนตด์บัเพลงิขนาดอตัราสูบฉีดน า้/โฟมไมน่อ้ยกวา่ 10,000 ลติร/นาที
พรอ้มตดิต ัง้ระบบผสมโฟม   แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 4 คนั 358,629,200           บาท
(8) รถประกอบอาหารพรอ้มอุปกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 72 คนั 324,000,000           บาท
(9) รถผลติอากาศ พรอ้มระบบส่งระยะไกล แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 6 คนั 180,000,000           บาท
(10) รถยนตกู์ภ้ยัอเนกประสงคข์นาดกลาง แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 9 คนั 196,200,000           บาท
(11) รถปฏบิตักิารกูภ้ยัช่วยชีวติตกึถล่ม แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 6 คนั 238,800,000           บาท
(12) รถยนตด์บัเพลงิพรอ้มตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ระยะไกล แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 6 คนั 178,800,000           บาท
(13) รถสูบน า้กูภ้ยัเคลือ่นทีส่มรรถนะสูง แบบโมบายยูนิต 
พรอ้มอุปกรณ์ ส าหรบัพื้นทีแ่คบและพื้นทีม่อีุปสรรค แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 คนั 23,500,000             บาท
(14) รถเครนกูภ้ยัสมรรถนะสูง รศัมที  างานไมน่อ้ยกวา่ 7 เมตร 
สามารถยกน า้หนกัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 56,000 กิโลกรมั พรอ้มอุปกรณ์ 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 คนั 85,000,000             บาท

โครงการ : โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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1.1.1.2 ครุภณัฑส์นาม 35,358,500             บาท
(1) ครุภณัฑส์นามของโครงการสนบัสนุนเครื่องมอืและอุปกรณ์
ส าหรบัสถาบนักูภ้ยัทางน า้ทางทะเล 1 รายการ 35,358,500             บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 366,174,600           บาท
(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 102,870,600           บาท
รวม 1 รายการ (รวม 232 หน่วย)

(2) เครื่องสูบน า้ขบัดว้ยเครื่องยนตด์เีซล อตัราการสูบ 28,000 ลติร/นาท ี
ทีร่ะยะสูบส่งไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตร ตดิต ัง้บนเทรลเลอรล์ากจูงพรอ้มอุปกรณ์ 
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร  69 ชุด 83,904,000             บาท
(3) ค่าซ่อมปรบัปรุงสภาพเครื่องจกัรกลพเิศษ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 122,400,000           บาท
(4) ชุดยานยนตด์บัเพลงิและกูภ้ยัขนาดเลก็แบบควบคุมระยะไกล
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 6 คนั 51,000,000             บาท
(5) ระบบฝึกอบรมการดบัเพลงิแบบความเป็นจรงิเสมอืน 
(virtual Reality) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 6,000,000              บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,000,000            บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 52,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 52,000,000             บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)
8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
106.2385    -             50.1740     100.0037    256.4162    
54.5034        -                -                -                54.5034        
35.0906        -                -                7.4338         42.5244        

16.6445        -                -                30.9622        47.6067        

-                -                -                61.6077        61.6077        
-                -                50.1740        -                50.1740        

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 1,383.8316    256.4162       258.3360       260.3518       262.4684       
ลา้นบาท 1,383.8316    256.4162       258.3360       260.3518       262.4684       
ลา้นบาท 656.1349      106.2385      106.2385      106.2385      106.2385      
ลา้นบาท 35.2352        -                -                -                -                
ลา้นบาท 250.1155      50.1740        50.1740        50.1740        50.1740        
ลา้นบาท 442.3460      100.0037      101.9235      103.9393      106.0559      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                   256,416,200

 เพือ่ใหม้กีารวางแผน การก าหนดมาตรการ การสงเคราะหแ์ละบรรเทาทกุขใ์นเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยัใหท้ ัว่ถงึ
พรอ้มท ัง้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเพือ่จดัการสาธารณภยัอย่างเป็นระบบ

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แขวงวชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

               2,421,404,000
               2,421,404,000

8.3.4  โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการเตรยีมความพรอ้มในการจดัการ
สาธารณภยัใหมี้ประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1.  พฒันาบคุลากร และเครอืขา่ย
2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการเตอืนภยัและการป้องกนั
สาธารณภยั
3. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซอ้มแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
4. ก าหนดมาตรการรณรงคค์วามปลอดภยัทางถนน
5. ประสานงานและช่วยเหลอื สงเคราะหผู์ป้ระสบภยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : บคุลากรกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้
ทกัษะ และสมรรถนะ ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึ้น
บรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)
8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
106.2385    -             50.1740     100.0037    256.4162    
54.5034        -                -                -                54.5034        
35.0906        -                -                7.4338         42.5244        

16.6445        -                -                30.9622        47.6067        

-                -                -                61.6077        61.6077        
-                -                50.1740        -                50.1740        

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
 ( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 1,383.8316    256.4162       258.3360       260.3518       262.4684       
ลา้นบาท 1,383.8316    256.4162       258.3360       260.3518       262.4684       
ลา้นบาท 656.1349      106.2385      106.2385      106.2385      106.2385      
ลา้นบาท 35.2352        -                -                -                -                
ลา้นบาท 250.1155      50.1740        50.1740        50.1740        50.1740        
ลา้นบาท 442.3460      100.0037      101.9235      103.9393      106.0559      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                   256,416,200

 เพือ่ใหม้กีารวางแผน การก าหนดมาตรการ การสงเคราะหแ์ละบรรเทาทกุขใ์นเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยัใหท้ ัว่ถงึ
พรอ้มท ัง้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเพือ่จดัการสาธารณภยัอย่างเป็นระบบ

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แขวงวชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

               2,421,404,000
               2,421,404,000

8.3.4  โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการเตรยีมความพรอ้มในการจดัการ
สาธารณภยัใหมี้ประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1.  พฒันาบคุลากร และเครอืขา่ย
2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการเตอืนภยัและการป้องกนั
สาธารณภยั
3. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซอ้มแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
4. ก าหนดมาตรการรณรงคค์วามปลอดภยัทางถนน
5. ประสานงานและช่วยเหลอื สงเคราะหผู์ป้ระสบภยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : บคุลากรกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้
ทกัษะ และสมรรถนะ ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึ้น
บรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการเตรียมความพรอ้มในการจดัการ
สาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 256,416,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 106,238,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,184,500            บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 385,600                บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3,482,000              บาท
(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 16,678,700             บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 625,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 54,503,400             บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 11,928,400             บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,900,000              บาท
(8) วสัดุส านกังาน 223,500                บาท
(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 457,900                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 9,054,000              บาท
(1) ค่าเช่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 9,054,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 50,174,000            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 50,174,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนสงเคราะหช่์วยเหลอืทายาทผูเ้สยีชีวติ จาก 4 เหตกุารณ์ 
ตามมตคิณะรฐัมนตรี 174,000                บาท
2) เงนิอุดหนุนสงเคราะหร์าษฎรประสบภยัธรรมชาตแิละสาธารณภยัอื่นๆ 50,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 100,003,700           บาท
1) ค่าใชจ่้ายตามมาตรการแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ 61,607,700             บาท
2) การใหบ้รกิารข่ายสือ่สารกลางและใหบ้รกิารรบัแจง้เหตสุาธารณภยั 7,433,800              บาท
3) การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 18,100,000             บาท
4) การฝึกซอ้มการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาตดิา้นสาธารณภยัประจ าปี 
พ.ศ. 2563 (Crisis Management Exercise : C-MEX 20) 700,000                บาท
5) การพฒันาระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 2,000,000              บาท
6) การฝึกซอ้มแผนเผชิญเหตรุะดบัภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก 10,162,200             บาท

บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563 )
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             40.5000     -             -             40.5000     
-                40.5000        -                -                40.5000        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ล า  - 2  -  -  -

ลา้นบาท -                40.5000        -                -                -                
ลา้นบาท -                40.5000        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                40.5000        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                      40,500,000
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

                     40,500,000

 1. เพือ่บูรณาการและเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการดา้นการเฝ้าระวงัและช่วยเหลอื
    ผูป้ระสบภยัทางทะเลในจงัหวดัภูเก็ต 
2. เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บันกัท่องเทีย่วและประชาชนท ัว่ไป

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แขวงวชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

                   40,500,000
                   40,500,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยเ์ฝ้าระวงัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทางทะเลแบบบูรณาการ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การพฒันาศกัยภาพศูนยเ์ฝ้าระวงั
และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางทะเล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563 )
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             40.5000     -             -             40.5000     
-                40.5000        -                -                40.5000        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ล า  - 2  -  -  -

ลา้นบาท -                40.5000        -                -                -                
ลา้นบาท -                40.5000        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                40.5000        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                      40,500,000
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

                     40,500,000

 1. เพือ่บูรณาการและเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการดา้นการเฝ้าระวงัและช่วยเหลอื
    ผูป้ระสบภยัทางทะเลในจงัหวดัภูเก็ต 
2. เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บันกัท่องเทีย่วและประชาชนท ัว่ไป

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แขวงวชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

                   40,500,000
                   40,500,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยเ์ฝ้าระวงัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทางทะเลแบบบูรณาการ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การพฒันาศกัยภาพศูนยเ์ฝ้าระวงั
และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางทะเล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค 40,500,000 บาท
1. งบลงทนุ 40,500,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,500,000            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 40,500,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 40,500,000             บาท
(1) เรอืดบัเพลงิอลูมเินียม ขนาดความยาวไมน่อ้ยกวา่ 38 ฟตุ 
พรอ้มอุปกรณ์ดบัเพลงิ เครื่องท าน า้ดืม่จากทะเลและอุปกรณ์สือ่สาร 1 ล า 30,000,000             บาท
(2) เรอืพยาบาลไฟเบอรก์ลาส ขนาดความยาวไมน่อ้ยกวา่ 46 ฟตุ 
พรอ้มอุปกรณ์พยาบาล และเทรลเลอรบ์รรทกุ 1 ล า 10,500,000             บาท
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมือง

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
26,049,185,000              26,724,883,800              

-                               -                               

เป็นองคก์รแกนน าของประเทศในดา้นการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง และการอาคาร ใหม้คีวามน่าอยู่
และปลอดภยั รกัษาสภาพแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และมอีตัลกัษณ์

1. สนบัสนุน ก าหนด ก ากบั และพฒันาปรบัปรุงใหง้านผงัเมอืงและโยธาธิการ มมีาตรฐานวชิาการ
   ทีส่ามารถสนองต่อความตอ้งการทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันา
   อย่างย ัง่ยนื   
2. สรา้งการมส่ีวนร่วมกบัภาครฐัและประชาชน ในการวางแผนการด าเนินการพฒันาเมอืง 
   ทอ้งถิน่ และชุมชน   
3. พฒันา ปรบัปรุง ส่งเสรมิธรรมาภบิาลและประสทิธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
   การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ การผงัเมอืงและการโยธาธิการ เพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : พื้นทีเ่มอืง/ชุมชน มกีารประกาศบงัคบั
ใชผ้งัเมอืง มกีารพฒันาเมอืงใหน่้าอยู่ การพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานทีเ่หมาะสม ประชาชนทีอ่ยู่ในบรเิวณ
พื้นทีเ่มอืง/ชุมชน ไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาพื้นที ่
มคีวามสะดวกสบาย มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี
และมคีวามปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ

16

- ตวัชี้วดั : ประชาชนทีอ่ยู่ในบรเิวณพื้นทีเ่มอืง/ชุมชน
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิส าคญั มคีวามปลอดภยัในชีวติ
และทรพัยส์นิ จากการป้องกนัผลกระทบจากปญัหา
อทุกภยัน า้ท่วมพื้นทีชุ่มชนทีม่ปีระสทิธิภาพ
ไดม้าตรฐานตามหลกัวชิาการ  
33,778 ไร่ / 44,708 ครวัเรอืน

ไร่ 33,778

- ตวัชี้วดั : พื้นทีต่ลิง่รมิแม่น า้ทีไ่ดร้บัการป้องกนั
การกดัเซาะการพงัทลายของตลิง่รมิแม่น า้ท ัว่ประเทศ
 115,748 เมตร

เมตร 115,748

- ตวัชี้วดั : จ านวนผงัเมอืงรวมจงัหวดัทีด่  าเนินการ
ปรบัปรุงโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่เป็น
ผงัแม่บทการพฒันาพื้นทีข่องจงัหวดั  16 ผงั

ผงั

- ตวัชี้วดั :  ระดบัความส าเร็จของการส ารวจ วเิคราะห ์
จดัท าผงัร่าง และรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนในการ
ปรบัปรุงผงัเมอืงรวมจงัหวดั เพือ่เป็นผงัแม่บทการพฒันา
พื้นทีข่องจงัหวดั (ข ัน้ตอน 1 – 4) รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

- ตวัชี้วดั : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
ไดม้าตรฐานตามหลกัวชิาการ รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 26,049.1850    26,724.8838    28,007.0255    26,490.5608    25,904.3212    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26,049.1850    26,724.8838    28,007.0255    26,490.5608    25,904.3212    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประเทศมีผงัเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพฒันา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีภ่าค เมอืง และพื้นที่
เศรษฐกจิไดร้บัการวางผงัเมอืง

ผงั 154 160 160 160 160

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : พื้นทีภ่าค เมอืง และพื้นที่
เศรษฐกจิทีไ่ดร้บัการวางผงัเมอืงแลว้เสร็จมกีาร
ประกาศบงัคบัใช ้และเป็นกรอบแนวทางการพฒันาที่
เป็นไปตามมาตรฐานผงัเมอืง

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,795.8978  2,057.1488  2,026.7475  2,026.7475  2,026.7475  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. บรรเทาน ้าทว่มและอทุกภยัในพื้นที่ชมุชนพื้นที่
เศรษฐกจิส าคญั และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ

ไร่ 34,636 33,778 35,000 35,000 35,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ความยาวของพื้นทีต่ลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศทีไ่ดร้บัการป้องกนั

เมตร 106,926 115,748 117,000 117,000 117,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10,932.9522 10,714.5939 10,800.0000 10,800.0000 10,800.0000 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ความสูญเสยีจากเหตคุวามรุนแรงลดลง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีช่มุชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ใหม้คีวามน่าอยู่ปลอดภยั

แหง่ 200 233 240 240 240

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จ านวนความตอ้งการประชาชน
ในพื้นทีไ่ดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 
ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,758.0378  1,798.6267  1,800.0000  1,800.0000  1,800.0000  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 26,049.1850    26,724.8838    28,007.0255    26,490.5608    25,904.3212    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26,049.1850    26,724.8838    28,007.0255    26,490.5608    25,904.3212    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประเทศมีผงัเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพฒันา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีภ่าค เมอืง และพื้นที่
เศรษฐกจิไดร้บัการวางผงัเมอืง

ผงั 154 160 160 160 160

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : พื้นทีภ่าค เมอืง และพื้นที่
เศรษฐกจิทีไ่ดร้บัการวางผงัเมอืงแลว้เสร็จมกีาร
ประกาศบงัคบัใช ้และเป็นกรอบแนวทางการพฒันาที่
เป็นไปตามมาตรฐานผงัเมอืง

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,795.8978  2,057.1488  2,026.7475  2,026.7475  2,026.7475  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. บรรเทาน ้าทว่มและอทุกภยัในพื้นที่ชมุชนพื้นที่
เศรษฐกจิส าคญั และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ

ไร่ 34,636 33,778 35,000 35,000 35,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ความยาวของพื้นทีต่ลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศทีไ่ดร้บัการป้องกนั

เมตร 106,926 115,748 117,000 117,000 117,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10,932.9522 10,714.5939 10,800.0000 10,800.0000 10,800.0000 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ความสูญเสยีจากเหตคุวามรุนแรงลดลง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีช่มุชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ใหม้คีวามน่าอยู่ปลอดภยั

แหง่ 200 233 240 240 240

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จ านวนความตอ้งการประชาชน
ในพื้นทีไ่ดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 
ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,758.0378  1,798.6267  1,800.0000  1,800.0000  1,800.0000  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. พื้นที่เมือง/ชมุชนมีการบรหิารจดัการ การใช้
ประโยชน ์และการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภยั และรองรบั
การเตบิโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีเ่มอืงและชมุชน
ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 
ปลอดภยั และรองรบัการเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม

แหง่ 66 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่มอืงและ
ชมุชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาเมอืง 
การปรบัปรุงภูมทิศัน ์ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มเมอืง
พรอ้มองคป์ระกอบโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ 
ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีและมโีอกาส
ในการสรา้งรายไดเ้พิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,200.8361  3,416.9088  3,232.1202  3,283.8131  3,337.5737  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้น
การทอ่งเที่ยวระดบัสูงข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว
ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

แหง่ 15 21 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐาน
ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 302.5303    436.2956    500.0000    500.0000    500.0000    
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. เพิ่มมูลคา่การลงทนุในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนโครงสรา้งพื้นฐาน
ทีไ่ดร้บัการพฒันาในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

แหง่ 14 18 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บั
การก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 324.3590    296.5061    300.0000    300.0000    300.0000    
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. เพิ่มมูลคา่การลงทนุในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรา )

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกไดร้บัการวางผงั ไมน่อ้ยกวา่

ผงั 7 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการศึกษา
และออกแบบรายละเอยีดเพือ่พฒันาในเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

แหง่ 4 4 4 4 4
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนโครงสรา้งพื้นฐาน
ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แหง่ 2 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บั
การก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 354.7790    439.3281    440.0000    440.0000    440.0000    
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. พื้นที่เมือง/ชมุชนในเขตพื้นที่บูรณาการภาค 
มีการบรหิารจดัการ การใชป้ระโยชน ์และการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่
ปลอดภยั และรองรบัการเตบิโตที่เป็นมิตร
กบัสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีเ่มอืงและชมุชน
ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 
ปลอดภยั และรองรบัการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

แหง่ 36 52 52 16 -              

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่มอืง
และชมุชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาเมอืง 
การปรบัปรุงภูมทิศัน ์ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มเมอืง
พรอ้มองคป์ระกอบโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ 
ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่แีละมโีอกาส
ในการสรา้งรายไดเ้พิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 941.0265    1,126.1412  2,195.2656  627.1080    -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
9. งานกอ่สรา้งในเขตพระราชฐาน มีความมัน่คง 
มีมาตรฐานสูงสดุ สวยงาม สมพระเกยีรติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนงานก่อสรา้ง
ปรบัปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแลว้เสร็จ
และเป็นไปตามพระราชประสงคภ์ายในเวลา
และงบประมาณทีก่  าหนด

แหง่ 6 6 6 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : งานก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานไดม้าตรฐานตามหลกัวชิาการ 
สวยงาม สมพระเกยีรติ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,276.8290  2,378.0630  2,500.0000  2,500.0000  2,500.0000  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั

10. พื้นที่ตลิ่งรมิแม่น ้าชายแดนระหว่างประเทศ 
และพื้นที่ชายฝัง่ทะเล ไดร้บัการป้องกนัการกดัเซาะ 
มิใหเ้กดิการสูญเสยีดินแดน อนัเน่ืองมาจาก
ภยัธรรมชาตแิละรกัษาแนวรอ่งน ้าลกึที่เป็นเสน้แบง่
เขตระหว่างประเทศมิใหเ้ปลี่ยนแปลง เพื่อขจดั
เงื่อนไขความไม่เขา้ใจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
และป้องกนัชีวิตและทรพัยส์นิ ตลอดจนรกัษา
ผลประโยชนข์องชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ความยาวของพื้นทีต่ลิง่
รมิแมน่ า้ชายแดนระหวา่งประเทศและพื้นที่
ชายฝัง่ทะเลไดร้บัการป้องกนัการพงัทลาย

เมตร 48,400 42,324 46,400 46,400 46,400

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,161.9373  4,061.2716  4,212.8922  4,212.8922  4,200.0000  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

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

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพื้นฐาน 2 18.9806      18.9806      18.9806      15.0341     -             

1. ผลผลติ : การใหบ้รกิารดา้นช่างและก ากบั
ดูแลอาคาร

2 18.9806         18.9806         18.9806         15.0341       -                

แผนงานยทุธศาสตร ์ 376 7,108.1787   8,487.5637   2,988.3536   6.2370      -             
1. โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ

191 4,018.3794     5,433.8388     1,930.8080     -                -                

2. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 90 1,411.4926     2,291.6151     933.1900        -                -                

3. โครงการ : โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูป
เพือ่พฒันา

12 168.6879        315.0714        115.4456        -                -                

4. โครงการ : โครงการวางและสนบัสนุนดา้น
การผงัเมอืง

83 1,509.6188     447.0384        8.9100          6.2370         -                

แผนงานบูรณาการ 923 13,913.6232 21,573.4498 7,095.0880   -             -             
1. โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั
ตลิง่รมิแมน่ า้ภายในประเทศ

569 7,036.5326     10,393.6376    3,839.8400     -                -                

2. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การ
ท่องเทีย่ว

21 436.2956        723.3483        318.0000        -                -                

3. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ

18 296.5061        601.6716        154.0000        -                -                

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,263,387,800                 
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 10,650,004,400                
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 431,482,500                       
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 2,378,063,000                     
แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คง 4,061,271,600                     
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ 3,779,187,300                     

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 14,811,491,600                
แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,798,626,700                     
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 436,295,600                       
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 296,506,100                       
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,126,141,200                     
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 439,328,100                       
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 10,714,593,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

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

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพื้นฐาน 2 18.9806      18.9806      18.9806      15.0341     -             

1. ผลผลติ : การใหบ้รกิารดา้นช่างและก ากบั
ดูแลอาคาร

2 18.9806         18.9806         18.9806         15.0341       -                

แผนงานยทุธศาสตร ์ 376 7,108.1787   8,487.5637   2,988.3536   6.2370      -             
1. โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ

191 4,018.3794     5,433.8388     1,930.8080     -                -                

2. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 90 1,411.4926     2,291.6151     933.1900        -                -                

3. โครงการ : โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูป
เพือ่พฒันา

12 168.6879        315.0714        115.4456        -                -                

4. โครงการ : โครงการวางและสนบัสนุนดา้น
การผงัเมอืง

83 1,509.6188     447.0384        8.9100          6.2370         -                

แผนงานบูรณาการ 923 13,913.6232 21,573.4498 7,095.0880   -             -             
1. โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั
ตลิง่รมิแมน่ า้ภายในประเทศ

569 7,036.5326     10,393.6376    3,839.8400     -                -                

2. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การ
ท่องเทีย่ว

21 436.2956        723.3483        318.0000        -                -                

3. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ

18 296.5061        601.6716        154.0000        -                -                

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,263,387,800                 
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 10,650,004,400                
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 431,482,500                       
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 2,378,063,000                     
แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คง 4,061,271,600                     
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ 3,779,187,300                     

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 14,811,491,600                
แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,798,626,700                     
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 436,295,600                       
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 296,506,100                       
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,126,141,200                     
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 439,328,100                       
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 10,714,593,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
4. โครงการ : โครงการป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่
ชมุชน

128 3,490.6013     5,681.9243     1,826.9400     -                -                

5. โครงการ : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

16 401.8281        682.1489        268.0000        -                -                

6. โครงการ : โครงการเสรมิศกัยภาพของ
โครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืง
ชายแดน

1 29.9472         22.3818         -                 -                -                

7. โครงการ : โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชงิ
ธรรมชาติ

5 165.3072        286.6928        -                 -                -                

8. โครงการ : โครงการส่งเสรมิการคา้ชายแดน 1 40.8800         81.7600         81.7600         -                -                
9. โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละนิเวศน์

2 75.0000         149.0000        64.0000         -                -                

10. โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงการคา้และ
การท่องเทีย่วชายแดน

1 20.3000         35.7000         -                 -                -                

11. โครงการ : โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรม

1 24.4200         63.5800         -                 -                -                

12. โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6 36.0976         163.4039        36.0000         -                -                

13. โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
บรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค

1 10.0000         20.0000         20.0000         -                -                

14. โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว
บนบกบรเิวณตอนในของภาคเชือ่มโยงกบั
แหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีือ่เสยีง

1 18.8572         29.1428         -                 -                -                

15. โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

23 523.7092        975.4170        321.3040        -                -                

16. โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

1 21.0000         42.0000         42.0000         -                -                

17. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม

1 33.0098         3.6237          -                 -                -                

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

18. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา

4 30.4701         142.6405        -                 -                -                

19. โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบยีง
เศรษฐกจิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1 31.0220         62.0440         62.0440         -                -                

20. โครงการ : โครงการต าบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ 
ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

119 1,125.7183     1,295.4535     61.2000         -                -                

21. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่วธรรมชาติ

3 66.1209         117.8791        -                 -                -                

รวมทัง้สิ้น 1,301 21,040.7825 30,079.9941 10,102.4222 21.2711     -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  18,980,600  บาท
2. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  268 รายการ  เป็นเงนิ  5,328,396,900  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  108 รายการ  เป็นเงนิ  1,779,781,800  บาท

3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  642 รายการ  เป็นเงนิ  10,020,853,600  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  281 รายการ  เป็นเงนิ  3,892,769,600  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

          หน่วย : ลา้นบาท 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
18. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา

4 30.4701         142.6405        -                 -                -                

19. โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบยีง
เศรษฐกจิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1 31.0220         62.0440         62.0440         -                -                

20. โครงการ : โครงการต าบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ 
ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

119 1,125.7183     1,295.4535     61.2000         -                -                

21. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่วธรรมชาติ

3 66.1209         117.8791        -                 -                -                

รวมทัง้สิ้น 1,301 21,040.7825 30,079.9941 10,102.4222 21.2711     -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  18,980,600  บาท
2. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  268 รายการ  เป็นเงนิ  5,328,396,900  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  108 รายการ  เป็นเงนิ  1,779,781,800  บาท

3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  642 รายการ  เป็นเงนิ  10,020,853,600  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  281 รายการ  เป็นเงนิ  3,892,769,600  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,242.6185  379.4139        20,757.0343    2,378.0858     1,967.7313     26,724.8838    
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,242.6185  20.7693         -                 -                 -                 1,263.3878     
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

-              161.9286        265.8889        -                 3.6650          431.4825        

ผลผลติที ่1 : การใหบ้รกิารดา้นช่างและ
ก ากบัดูแลอาคาร

            -          161.9286        265.8889                -             3.6650        431.4825 

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความมัน่คง
ของสถาบนัหลกัของชาติ

-              -                 -                 2,378.0630     -                 2,378.0630     

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนกจิกรรม
พเิศษหลวง

            -                  -                  -        2,378.0630                -        2,378.0630 

4. แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ข
ปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง

-              12.8922         4,048.3794     -                 -                 4,061.2716     

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งเขือ่น
ป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดน
ของประเทศ

            -            12.8922      4,048.3794                -                  -        4,061.2716 

5. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อจัฉรยิะ

-              183.8238        1,716.2742     0.0228          1,879.0665     3,779.1873     

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีต่าม
ผงัเมอืง

            -            44.0045      1,489.9135                -                  -        1,533.9180 

โครงการที ่2 : โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการ
จดัรูปเพือ่พฒันา

            -            13.0946        175.0259                -                  -          188.1205 

โครงการที ่3 : โครงการวางและสนบัสนุน
ดา้นการผงัเมอืง

            -          126.7247          51.3348           0.0228      1,879.0665      2,057.1488 

6. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-              -                 1,798.6267     -                 -                 1,798.6267     

โครงการที ่1 : โครงการต าบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ 
ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            -                  -        1,798.6267                -                  -        1,798.6267 

7. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยว

-              -                 436.2956        -                 -                 436.2956        

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การ
ท่องเทีย่ว

            -                  -          436.2956                -                  -          436.2956 

8. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษ

-              -                 296.5061        -                 -                 296.5061        

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ

            -                  -          296.5061                -                  -          296.5061 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,242.6185  379.4139        20,757.0343    2,378.0858     1,967.7313     26,724.8838    

งบรายจา่ย

9. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -              -                 1,126.1412     -                 -                 1,126.1412     
โครงการที ่1 : โครงการเสรมิศกัยภาพของ
โครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืง
ชายแดน

            -                  -            29.9472                -                  -            29.9472 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่ว
เชงิธรรมชาติ

            -                  -          165.3072                -                  -          165.3072 

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิการคา้
ชายแดน

            -                  -            40.8800                -                  -            40.8800 

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

            -                  -            75.0000                -                  -            75.0000 

โครงการที ่5 : โครงการพฒันาเมอืงการคา้
และการท่องเทีย่วชายแดน

            -                  -            20.3000                -                  -            20.3000 

โครงการที ่6 : โครงการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์ศาสนา 
วฒันธรรม และอารยธรรม

            -                  -            24.4200                -                  -            24.4200 

โครงการที ่7 : โครงการแกไ้ขปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            -                  -            36.0976                -                  -            36.0976 

โครงการที ่8 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
บรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค

            -                  -            10.0000                -                  -            10.0000 

โครงการที ่9 : โครงการพฒันาแหลง่
ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาค
เชือ่มโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ ี
ชือ่เสยีง

            -                  -            18.8572                -                  -            18.8572 

โครงการที ่10 : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            -                  -          523.7092                -                  -          523.7092 

โครงการที ่11 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            -                  -            21.0000                -                  -            21.0000 

โครงการที ่12 : โครงการส่งเสรมิและ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม

            -                  -            33.0098                -                  -            33.0098 

โครงการที ่13 : โครงการส่งเสรมิ
และพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีวีติ
ลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา

            -                  -            30.4701                -                  -            30.4701 
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,242.6185  379.4139        20,757.0343    2,378.0858     1,967.7313     26,724.8838    

งบรายจา่ย

9. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -              -                 1,126.1412     -                 -                 1,126.1412     
โครงการที ่1 : โครงการเสรมิศกัยภาพของ
โครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืง
ชายแดน

            -                  -            29.9472                -                  -            29.9472 

โครงการที ่2 : โครงการพฒันากลุม่ท่องเทีย่ว
เชงิธรรมชาติ

            -                  -          165.3072                -                  -          165.3072 

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิการคา้
ชายแดน

            -                  -            40.8800                -                  -            40.8800 

โครงการที ่4 : โครงการพฒันาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

            -                  -            75.0000                -                  -            75.0000 

โครงการที ่5 : โครงการพฒันาเมอืงการคา้
และการท่องเทีย่วชายแดน

            -                  -            20.3000                -                  -            20.3000 

โครงการที ่6 : โครงการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์ศาสนา 
วฒันธรรม และอารยธรรม

            -                  -            24.4200                -                  -            24.4200 

โครงการที ่7 : โครงการแกไ้ขปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            -                  -            36.0976                -                  -            36.0976 

โครงการที ่8 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
บรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค

            -                  -            10.0000                -                  -            10.0000 

โครงการที ่9 : โครงการพฒันาแหลง่
ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาค
เชือ่มโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ ี
ชือ่เสยีง

            -                  -            18.8572                -                  -            18.8572 

โครงการที ่10 : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            -                  -          523.7092                -                  -          523.7092 

โครงการที ่11 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            -                  -            21.0000                -                  -            21.0000 

โครงการที ่12 : โครงการส่งเสรมิและ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม

            -                  -            33.0098                -                  -            33.0098 

โครงการที ่13 : โครงการส่งเสรมิ
และพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีวีติ
ลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา

            -                  -            30.4701                -                  -            30.4701 
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,242.6185  379.4139        20,757.0343    2,378.0858     1,967.7313     26,724.8838    

งบรายจา่ย

โครงการที ่14 : โครงการสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน 
และแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            -                  -            31.0220                -                  -            31.0220 

โครงการที ่15 : โครงการส่งเสรมิและ
พฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ

            -                  -            66.1209                -                  -            66.1209 

10. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก

-              -                 354.3283        -                 84.9998         439.3281        

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

            -                  -          354.3283                -            84.9998        439.3281 

11. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า

-              -                 10,714.5939    -                 -                 10,714.5939    

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งเขือ่น
ป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ภายในประเทศ

            -                  -        7,223.9926                -                  -        7,223.9926 

โครงการที ่2 : โครงการป้องกนัน า้ท่วม
พื้นทีช่มุชน

            -                  -        3,490.6013                -                  -        3,490.6013 

8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,229.3497       1,263.3878       1,313.0925       1,364.7854       1,418.5460       
1,229.3497       1,263.3878       1,313.0925       1,364.7854       1,418.5460       
1,213.6327       1,242.6185       1,292.3232       1,344.0161       1,397.7767       

15.7170           20.7693           20.7693           20.7693           20.7693           
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        1,263,387,800 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,229.3497       1,263.3878       1,313.0925       1,364.7854       1,418.5460       
1,229.3497       1,263.3878       1,313.0925       1,364.7854       1,418.5460       
1,213.6327       1,242.6185       1,292.3232       1,344.0161       1,397.7767       

15.7170           20.7693           20.7693           20.7693           20.7693           
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        1,263,387,800 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,263,387,800 บาท
1. งบบคุลากร 1,242,618,500         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 984,082,700           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 775,651,900           บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 208,430,800           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 258,535,800           บาท
2. งบด าเนินงาน 20,769,300            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,769,300            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 10,012,800             บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 651,300                บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 540,000                บาท
(4) เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการและลูกจา้งผูป้ฏบิตังิาน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 402,000                บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 8,743,500              บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 419,700                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
161.9286    265.8889    -             3.6650      431.4825    
130.3333      264.4531      -                -                394.7864      
31.5953        1.4358         -                3.6650         36.6961        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 113,000
(114,500)

118,000 118,000 118,000 118,000

อาคาร 5,500
(5,500)

5,500 5,500 5,500 5,500

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

รอ้ยละ 20
(20)

20 20 20 20

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( 80 )

ลา้นบาท 449.9763       431.4825       161.9286       161.9286       161.9286       
ลา้นบาท 449.9763       431.4825       161.9286       161.9286       161.9286       
ลา้นบาท 161.9286      161.9286      161.9286      161.9286      161.9286      
ลา้นบาท 239.7577      265.8889      -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 48.2900        3.6650         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                    431,482,500 
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การใหบ้รกิารดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร                    431,482,500 

  - เพือ่ใหง้านบรกิารดา้นช่างตลอดจนงานก่อสรา้งต่างๆ ไดม้าตรฐานตามหลกัวชิาการและมคีวามปลอดภยั
  - เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้อยอาคารอย่างมมีาตรฐาน โดยจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 
    และพฒันากฎระเบยีบขอ้กฎหมายใหท้นัสมยั มผีลการบงัคบัใช ้พรอ้มท ัง้มกีารตดิตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย
    อย่างต่อเน่ือง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. บรกิารดา้นช่าง
2. ก ากบัดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพือ่ความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนงานทีใ่หบ้รกิาร
และใหค้ าปรกึษาดา้นช่าง
เชงิปรมิาณ : จ านวนอาคารภาครฐัทีไ่ดร้บั
การก ากบั ดูแล และตรวจสอบ
เชงิคุณภาพ : งานทีใ่หบ้รกิารดา้นช่างมคีวามถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการดา้นช่างและเป็นไปตามกฎหมาย
เชงิคุณภาพ : ขอ้ขดัแยง้ และขอ้พพิาท
ในการบงัคบัใชก้ฎหมายอาคารลดลง
เชงิคุณภาพ : การเกดิอคัคภียัในอาคารลดลง

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 431,482,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 161,928,600           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,388,800           บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 106,408,200           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 5,248,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,600,800              บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการออกขอ้สอบ 388,000                บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 9,653,500              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 7,002,900              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,121,500              บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,595,700              บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 17,833,000             บาท
(9) ค่าสมัมนาและฝึกอบรม 2,721,800              บาท
(10) ค่ารบัรองและพธิีการ 660,800                บาท
(11) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 138,000                บาท
(12) วสัดุส านกังาน 14,928,900             บาท
(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 13,888,000             บาท
(14) วสัดุก่อสรา้ง 9,495,000              บาท
(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 626,200                บาท
(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,363,800              บาท
(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,019,300              บาท
(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,843,000              บาท
(19) วสัดุตกแต่ง 2,280,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์37 คนั 7,893,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,465,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,946,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,893,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,893,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,893,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,893,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,946,500              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์54 คนั 11,087,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,818,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,467,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,087,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,087,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,087,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 11,087,600             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 36,539,800            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 26,484,000             บาท
(2) ค่าประปา 1,897,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 3,550,400              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,128,800              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,479,600              บาท

2. งบลงทนุ 265,888,900           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 265,888,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 87,700,700            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 15,089,800             บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,128,300              บาท
รวม 16 รายการ (รวม 360 หน่วย)

(2) ลฟิตโ์ดยสารและส าหรบัคนพกิาร พรอ้มตดิต ัง้ อาคาร 21 ชัน้ 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 ชุด 5,200,000              บาท
(3) ลฟิตโ์ดยสารและขนของ พรอ้มตดิต ัง้ อาคาร 21 ชัน้ 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 ชุด 4,761,500              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 26,949,200             บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,454,200              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืง
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต าบลประจวบครีขีนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 1,025,000              บาท
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(3) ค่าเช่ารถยนต ์54 คนั 11,087,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,818,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,467,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,087,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,087,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,087,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 11,087,600             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 36,539,800            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 26,484,000             บาท
(2) ค่าประปา 1,897,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 3,550,400              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,128,800              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,479,600              บาท

2. งบลงทนุ 265,888,900           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 265,888,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 87,700,700            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 15,089,800             บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,128,300              บาท
รวม 16 รายการ (รวม 360 หน่วย)

(2) ลฟิตโ์ดยสารและส าหรบัคนพกิาร พรอ้มตดิต ัง้ อาคาร 21 ชัน้ 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 ชุด 5,200,000              บาท
(3) ลฟิตโ์ดยสารและขนของ พรอ้มตดิต ัง้ อาคาร 21 ชัน้ 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 ชุด 4,761,500              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 26,949,200             บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,454,200              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืง
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต าบลประจวบครีขีนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 1,025,000              บาท
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(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืง
จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร 1 คนั 1,025,000              บาท
(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ
ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชียงใหม ่ต าบลชา้งเผอืก 
อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 1,025,000              บาท
(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ
ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัแมฮ่่องสอน ต าบลจองค า 
อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท
(7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ
ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ 
อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 คนั 1,025,000              บาท
(8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ
ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั
 อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(9) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดักระบี ่
ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่ 1 คนั 1,570,000              บาท
(10) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเพชรบรุ ี
ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 คนั 1,570,000              บาท
(11) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัระนอง 
ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 1,570,000              บาท
(12) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัอุตรดติถ ์
ต าบลทา่อฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์1 คนั 1,570,000              บาท

(13) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัอุบลราชธานี 
ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,570,000              บาท
(14) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัพงังา ต าบลถ า้น า้ผดุ 
อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,288,000              บาท
(15) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัภูเก็ต ต าบลตลาดเหนือ 
อ าเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 คนั 1,288,000              บาท
(16) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย 1 คนั 1,288,000              บาท
(17) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั 
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,288,000              บาท
(18) รถบรรทกุ 2 ตนั 6 ลอ้ แบบกระบะเหลก็ พรอ้มหลงัคาและตดิต ัง้
ลฟิทต์ดิทา้ยรถ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คนั 2,055,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,951,800             บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,680,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) ระบบเครอืข่ายไรส้าย แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 8,965,600              บาท
(3) ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 
อาคารถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,306,200              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 375,300                บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 375,300                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 380,200                บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 380,200                บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
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(13) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัอุบลราชธานี 
ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,570,000              บาท
(14) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัพงังา ต าบลถ า้น า้ผดุ 
อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,288,000              บาท
(15) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัภูเก็ต ต าบลตลาดเหนือ 
อ าเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 คนั 1,288,000              บาท
(16) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย 1 คนั 1,288,000              บาท
(17) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั 
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั 1,288,000              บาท
(18) รถบรรทกุ 2 ตนั 6 ลอ้ แบบกระบะเหลก็ พรอ้มหลงัคาและตดิต ัง้
ลฟิทต์ดิทา้ยรถ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คนั 2,055,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,951,800             บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,680,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) ระบบเครอืข่ายไรส้าย แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 8,965,600              บาท
(3) ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 
อาคารถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,306,200              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 375,300                บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 375,300                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 380,200                บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 380,200                บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
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2.1.1.6 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,156,000              บาท
(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,156,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 510,000                บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 510,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑโ์รงงาน 308,000                บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 308,000                บาท
รวม 14 รายการ (รวม 35 หน่วย)

2.1.1.9 ครุภณัฑส์ ารวจ 1,240,500              บาท
(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,240,500              บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.10 ครุภณัฑส์นาม 19,739,900             บาท
(1) ครุภณัฑส์นามทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 19,739,900             บาท
รวม 53 รายการ (รวม 1,150 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 178,188,200           บาท
2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 15,000,000             บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่วางระบบการจดัท าแบบก่อสรา้ง 3 มติ ิ 1 รายการ 15,000,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 10,000,000             บาท
(1) ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกนัตลิง่ 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 รายการ 10,000,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 149,188,200           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 127,149,700           บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเก็บพสัดุ 
บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ 
ของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  1 รายการ 22,038,500             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 3,665,000              บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 3,665,000              บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,665,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             2,378.0630 -             2,378.0630 
-                -                2,378.0630    -                2,378.0630    

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 6
(6)

6 6 6 6

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 11,360.7184   2,378.0630    2,500.0000    2,500.0000    2,500.0000    
ลา้นบาท 11,360.7184   2,378.0630    2,500.0000    2,500.0000    2,500.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 11,360.7184   2,378.0630    2,500.0000    2,500.0000    2,500.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                 2,378,063,000 
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนกจิกรรมพิเศษหลวง                  2,378,063,000 

  - สนบัสนุนดา้นออกแบบ ก่อสรา้งและบ ารุงรกัษากจิกรรมพเิศษหลวงในเขตพระราชฐาน

 พื้นทีเ่ขตพระราชฐาน

              21,238,781,400 

8.3  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ

              21,238,781,400 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนกจิกรรมพเิศษหลวง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนงานก่อสรา้งปรบัปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแลว้เสร็จและเป็นไปตามพระราชประสงค ์
ภายในเวลาและงบประมาณทีก่  าหนด
เชงิคุณภาพ : งานก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวชิาการ สวยงาม สมพระกยีรติ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนกจิกรรมพิเศษหลวง 2,378,063,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,378,063,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,378,063,000         บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 22,163,000             บาท

(1) ค่าครุภณัฑส์นบัสนุนโครงการพเิศษหลวง 22,163,000             บาท
2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 2,355,900,000         บาท

(1) ค่าสิง่ก่อสรา้งสนบัสนุนโครงการพเิศษหลวง 2,034,300,000         บาท
(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาสนบัสนุนโครงการพเิศษหลวง 321,600,000           บาท

บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
12.8922     4,048.3794 -             -             4,061.2716 
12.8922        3,742.7014    -                -                3,755.5936    

-                305.6780      -                -                305.6780      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เมตร 457,524
(396,973)

42,324 46,400 46,400 46,400

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 42,276.8769   4,061.2716    4,212.8922    4,212.8922    4,212.8922    
ลา้นบาท 42,276.8769   4,061.2716    4,212.8922    4,212.8922    4,212.8922    
ลา้นบาท 93.0709        12.8922        12.8922        12.8922        12.8922        
ลา้นบาท 42,182.9190   4,048.3794    4,200.0000    4,200.0000    4,200.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 0.8870         -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4  แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง                  4,061,271,600 
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการกอ่สรา้งเข่ือนป้องกนัตลิง่เพื่อป้องกนัการสูญเสยีดินแดนของ
ประเทศ

                 4,061,271,600 

 - ลดความเสยีหายและป้องกนัการพงัทลายของพื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้ชายแดนระหวา่งประเทศ 
   รกัษาเขตแดนทางธรรมชาตติลอดแนวแมน่ า้ชายแดน และป้องกนัการพงัทลายของตลิง่รมิทะเล

 บรเิวณตลิง่ทีม่กีารกดัเซาะและพงัทลาย

              58,976,825,100 
              58,976,825,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ
2. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ความยาวของพื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้ชายแดน
ระหวา่งประเทศและพื้นทีช่ายฝัง่ทะเลไดร้บัการป้องกนั
การพงัทลาย
เชงิคุณภาพ : เขือ่นป้องกนัตลิง่ทีก่่อสรา้งมคุีณภาพและ
ไดร้บัมาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
12.8922     4,048.3794 -             -             4,061.2716 
12.8922        3,742.7014    -                -                3,755.5936    

-                305.6780      -                -                305.6780      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เมตร 457,524
(396,973)

42,324 46,400 46,400 46,400

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 42,276.8769   4,061.2716    4,212.8922    4,212.8922    4,212.8922    
ลา้นบาท 42,276.8769   4,061.2716    4,212.8922    4,212.8922    4,212.8922    
ลา้นบาท 93.0709        12.8922        12.8922        12.8922        12.8922        
ลา้นบาท 42,182.9190   4,048.3794    4,200.0000    4,200.0000    4,200.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 0.8870         -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.4  แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง                  4,061,271,600 
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการกอ่สรา้งเข่ือนป้องกนัตลิง่เพื่อป้องกนัการสูญเสยีดินแดนของ
ประเทศ

                 4,061,271,600 

 - ลดความเสยีหายและป้องกนัการพงัทลายของพื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้ชายแดนระหวา่งประเทศ 
   รกัษาเขตแดนทางธรรมชาตติลอดแนวแมน่ า้ชายแดน และป้องกนัการพงัทลายของตลิง่รมิทะเล

 บรเิวณตลิง่ทีม่กีารกดัเซาะและพงัทลาย

              58,976,825,100 
              58,976,825,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ
2. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ความยาวของพื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้ชายแดน
ระหวา่งประเทศและพื้นทีช่ายฝัง่ทะเลไดร้บัการป้องกนั
การพงัทลาย
เชงิคุณภาพ : เขือ่นป้องกนัตลิง่ทีก่่อสรา้งมคุีณภาพและ
ไดร้บัมาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการกอ่สรา้งเข่ือนป้องกนัตลิง่เพื่อป้องกนั
การสูญเสียดินแดนของประเทศ 4,061,271,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 12,892,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,892,200            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 132,500                บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 1,449,300              บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 10,725,800             บาท
(4) วสัดุส านกังาน 584,600                บาท

2. งบลงทนุ 4,048,379,400         บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,048,379,400         บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,048,379,400         บาท
2.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 30,000,000             บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบควบคุมงาน และบ ารุงรกัษา 1 รายการ 30,000,000             บาท
2.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 150,040,400           บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชายแดน 
ระยะที ่7 1 รายการ 23,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการป้องกนัการกดัเซาะพื้นทีต่ลิง่
รมิแมน่ า้ชายแดน 1 รายการ 20,357,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,357,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,642,900              บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ระยะที ่2 1 รายการ 31,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,500,000              บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาประเมนิผลและตดิตามผลกระทบจากการก่อสรา้ง
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 1 รายการ 12,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,400,000              บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การกดัเซาะชายฝัง่ ระยะที ่1 1 รายการ 25,833,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,833,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,166,700             บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ระยะที ่3 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รกึษาประเมนิผลและตดิตามผลกระทบจากการก่อสรา้ง
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ระยะที ่2 1 รายการ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การกดัเซาะชายฝัง่ ระยะที ่2 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(9) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชายแดน 
ระยะที ่8 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(10) ค่าจา้งทีป่รกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการป้องกนัการกดัเซาะพื้นทีต่ลิง่
รมิแมน่ า้ชายแดน (ระยะที ่2) 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาประเมนิผลและตดิตามผลกระทบจากการก่อสรา้ง
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 1 รายการ 12,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,400,000              บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การกดัเซาะชายฝัง่ ระยะที ่1 1 รายการ 25,833,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,833,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,166,700             บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ระยะที ่3 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รกึษาประเมนิผลและตดิตามผลกระทบจากการก่อสรา้ง
เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ระยะที ่2 1 รายการ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การกดัเซาะชายฝัง่ ระยะที ่2 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(9) ค่าจา้งทีป่รกึษาส ารวจออกแบบเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชายแดน 
ระยะที ่8 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(10) ค่าจา้งทีป่รกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการป้องกนัการกดัเซาะพื้นทีต่ลิง่
รมิแมน่ า้ชายแดน (ระยะที ่2) 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท



268

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 3,868,339,000         บาท
(1) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล ชายฝัง่แหลมงู ต าบลเกาะลนัตานอ้ย 
อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 7,549,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,238,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,185,700              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,374,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,128,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,549,700              บาท

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโจโก ้หมูท่ี ่10    
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 55 ไปทา้ยน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 4,386,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,800,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,913,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,386,400              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยเอยีน 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิไปทา้ยน า้) ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,056 เมตร 1 แหง่ 4,429,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,875,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,945,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,429,700              บาท

(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปงของ หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลแมเ่งนิ อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,490 เมตร 1 แหง่ 45,448,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,500,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,125,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,189,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 59,737,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,448,400             บาท

(5) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผากุบ (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,105 เมตร 1 แหง่ 4,559,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,100,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,040,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,559,800              บาท

(6) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนมหาวนั หมูท่ี ่9 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 805 เมตร 1 แหง่ 3,787,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,920,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,900,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,432,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,787,700              บาท

(7) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นแซวกลาง หมูท่ี ่14 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิไปเหนือน า้) ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 610 เมตร 1 แหง่ 24,458,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,293,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,458,600             บาท

(8) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาเขทา่ หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,055 เมตร 1 แหง่ 6,194,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 139,610,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,915,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,194,500              บาท
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(5) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผากุบ (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,105 เมตร 1 แหง่ 4,559,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,100,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,040,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,559,800              บาท

(6) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนมหาวนั หมูท่ี ่9 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 805 เมตร 1 แหง่ 3,787,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,920,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,900,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,432,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,787,700              บาท

(7) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นแซวกลาง หมูท่ี ่14 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิไปเหนือน า้) ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 610 เมตร 1 แหง่ 24,458,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,293,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,458,600             บาท

(8) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาเขทา่ หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,055 เมตร 1 แหง่ 6,194,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 139,610,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,915,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,194,500              บาท
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(9) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนากะเสรมิ หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลพนอม อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 805 เมตร 1 แหง่ 4,593,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,400,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,750,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,056,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,593,200              บาท

(10) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเมอืงเก่า หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,160 เมตร 1 แหง่ 5,276,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 129,371,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 43,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,594,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,276,400              บาท

(11) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นกลางนอ้ย หมูท่ี ่7 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 4,675,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,124,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,675,400              บาท

(12) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเหล่าหนาด หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลพนอม อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แหง่ 4,730,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,395,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,164,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,730,300              บาท

(13) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเนินคะนึง หมูท่ี ่5 ถงึบา้นหวัหาด 
หมูท่ี ่12 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แหง่ 4,748,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,426,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,177,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,748,200              บาท

(14) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ดอกค า 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 42 ทา้ยน า้) ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,180 เมตร 1 แหง่ 3,552,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 139,364,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,811,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,552,300              บาท

(15) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นไคส ีหมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 53 ทา้ยน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 1,290 เมตร 1 แหง่ 5,835,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 138,988,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,653,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,835,000              บาท

(16) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบงึกาฬใต ้และเขตเทศบาล 
หมูท่ี ่3 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ (ตอน 5) 
ความยาว 795 เมตร 1 แหง่ 4,988,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,358,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,369,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,988,900              บาท
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(13) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเนินคะนึง หมูท่ี ่5 ถงึบา้นหวัหาด 
หมูท่ี ่12 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แหง่ 4,748,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,426,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,177,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,748,200              บาท

(14) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ดอกค า 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 42 ทา้ยน า้) ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,180 เมตร 1 แหง่ 3,552,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 139,364,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,811,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,552,300              บาท

(15) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นไคส ีหมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 53 ทา้ยน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 1,290 เมตร 1 แหง่ 5,835,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 138,988,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,653,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,835,000              บาท

(16) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบงึกาฬใต ้และเขตเทศบาล 
หมูท่ี ่3 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ (ตอน 5) 
ความยาว 795 เมตร 1 แหง่ 4,988,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,358,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,369,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,988,900              บาท
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(17) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบุง่คลา้เหนือ หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิไปเหนือน า้) ต าบลบุง่คลา้ อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,215 เมตร 1 แหง่ 5,013,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,400,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,386,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,013,200              บาท

(18) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นกลาง หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 52 ทา้ยน า้) ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 725 เมตร 1 แหง่ 4,897,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,200,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,302,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,897,600              บาท

(19) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบงับาตร หมูท่ี ่7 - บา้นใหมช่ยัพร 
หมูท่ี ่11 ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 895 เมตร 1 แหง่ 4,839,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,100,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,260,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,839,800              บาท

(20) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองฮู หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิไปทา้ยน า้) ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 940 เมตร 1 แหง่ 6,008,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 137,337,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,590,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,782,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 57,956,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,008,200              บาท
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(21) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาโนน หมูท่ี ่4 ต าบลบงึกาฬ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ (ตอน 4) ความยาว 1,028 เมตร 1 แหง่ 5,030,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,430,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,399,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,030,500              บาท

(22) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาสนีวน หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้ปี 56) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 4,710,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,360,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,150,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,710,000              บาท

(23) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาแกนอ้ย หมูท่ี ่10 
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร 
ความยาว 950 เมตร 1 แหง่ 4,990,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,360,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,370,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,990,000              บาท

(24) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากม ัง่ หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขี่อนเดมิไปทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 3,411,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,844,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 37,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,932,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,411,800              บาท
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(25) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นน า้ไพร หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,133 เมตร 1 แหง่ 2,362,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,000,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,750,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,888,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,362,000              บาท

(26) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหาดทรายทอง หมูท่ี ่14 
ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,090 เมตร 1 แหง่ 2,750,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,430,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,179,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,750,500              บาท

(27) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนงิ้ว (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
หมูท่ี ่9 ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 493 เมตร 1 แหง่ 16,139,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,954,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,493,100             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,441,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,879,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,139,400             บาท

(28) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นสนัตน้เปา ต าบลแมเ่งนิ 
อ าเภอเชียงแสน ถงึบา้นหาดบา้ย (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 ไปทา้ยน า้) 
ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ความยาว 840 เมตร 1 แหง่ 29,294,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,294,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,253,200             บาท

(29) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเชียงแสนนอ้ย หมูท่ี ่7 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิบา้นสบค าปี 59) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,032 เมตร 1 แหง่ 29,294,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,294,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,253,200             บาท

(30) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเมอืงกาญจน ์
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,235 เมตร 1 แหง่ 4,276,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 136,400,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,342,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,942,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,276,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,839,200             บาท

(31) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปงของ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 60 เหนือน า้) ต าบลแมเ่งนิ อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 2,035 เมตร 1 แหง่ 38,499,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 152,866,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,573,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,106,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,499,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,687,100             บาท

(32) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นแจมป๋อง หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 เหนือน า้) ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 555 เมตร  1 แหง่ 7,825,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,634,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,293,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,825,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,166,700             บาท
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(29) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเชียงแสนนอ้ย หมูท่ี ่7 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิบา้นสบค าปี 59) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,032 เมตร 1 แหง่ 29,294,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,294,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,253,200             บาท

(30) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเมอืงกาญจน ์
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,235 เมตร 1 แหง่ 4,276,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 136,400,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,342,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,942,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,276,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,839,200             บาท

(31) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปงของ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 60 เหนือน า้) ต าบลแมเ่งนิ อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 2,035 เมตร 1 แหง่ 38,499,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 152,866,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,573,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,106,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,499,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,687,100             บาท

(32) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นแจมป๋อง หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 เหนือน า้) ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 555 เมตร  1 แหง่ 7,825,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,634,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,293,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,825,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,166,700             บาท
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(33) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่อุเทน หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลทา่อุเทน อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 776 เมตร 1 แหง่ 27,934,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,838,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,934,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,347,400             บาท

(34) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นพนอม หมูท่ี ่3  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลพนอม อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 740 เมตร 1 แหง่ 28,777,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,800,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,777,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,963,600             บาท

(35) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนอ้ยลวงมอง หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 240 เมตร 1 แหง่ 16,686,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,876,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,686,000             บาท

(36) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเหล่าสวนกลว้ย หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 56 เหนือน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 492 เมตร 1 แหง่ 33,069,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,180,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,234,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,069,600             บาท

(37) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นตาลปากน า้ หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลไชยบรุ ีอ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 772 เมตร 1 แหง่ 28,382,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,250,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,873,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,382,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,493,300             บาท

(38) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นกลางนอ้ย 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดันครพนม ความยาว 837 เมตร 1 แหง่ 26,297,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,297,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,250,600             บาท

(39) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นไคส ีหมูท่ี ่5    
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 53 เหนือน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 957 เมตร 1 แหง่ 31,184,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 114,650,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,048,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,184,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,484,900             บาท

(40) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองเดิน่ทา่ หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเดิน่ อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,015 เมตร 1 แหง่ 25,406,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 114,660,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,048,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,406,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,273,500             บาท

(41) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นศรวีไิล หมูท่ี ่5  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 เหนือน า้) ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 922 เมตร 1 แหง่ 37,487,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,640,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,487,600             บาท
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(38) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นกลางนอ้ย 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดันครพนม ความยาว 837 เมตร 1 แหง่ 26,297,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,700,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,297,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,250,600             บาท

(39) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นไคส ีหมูท่ี ่5    
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 53 เหนือน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 957 เมตร 1 แหง่ 31,184,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 114,650,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,048,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,184,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,484,900             บาท

(40) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองเดิน่ทา่ หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเดิน่ อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,015 เมตร 1 แหง่ 25,406,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 114,660,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,048,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,406,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,273,500             บาท

(41) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นศรวีไิล หมูท่ี ่5  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 เหนือน า้) ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 922 เมตร 1 แหง่ 37,487,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,640,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,487,600             บาท
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(42) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นสะงอ้ หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 54) ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 836 เมตร 1 แหง่ 26,764,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 98,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,764,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,576,400             บาท

(43) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยเลบ็มอื หมูท่ี ่5 
(ปากหว้ยบงับาตรลงทา้ยน า้) ต าบลหนองเดิน่ อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 28,761,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,740,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,761,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,919,900             บาท

(44) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่สุขสนัต ์หมูท่ี ่16 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 31,187,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 114,660,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,048,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,187,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,492,200             บาท

(45) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่โพธิ์ หมูท่ี ่6  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 55) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 812 เมตร 1 แหง่ 28,788,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,840,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,788,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,992,700             บาท

(46) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาเวยีงแก หมูท่ี ่3  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 894 เมตร 1 แหง่ 22,143,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,550,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,234,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,143,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,296,000             บาท

(47) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหวา้นนอ้ย หมูท่ี ่2  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 22,028,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,780,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,028,000             บาท

(48) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโพธิ์ไทร หมู ่1 ต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 30,543,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,800,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,543,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,104,300             บาท

(49) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองหล่ม หมูท่ี ่3 - บา้นโคก 
หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 
ความยาว 1,111 เมตร 1 แหง่ 30,387,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,250,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,387,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,710,100             บาท

(50) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นคกเลาเหนือ - บา้นคกเลาใต ้
ต าบลบฮุม อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 541 เมตร 1 แหง่ 23,702,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,932,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,702,000             บาท
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(46) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาเวยีงแก หมูท่ี ่3  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 894 เมตร 1 แหง่ 22,143,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,550,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,234,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,143,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,296,000             บาท

(47) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหวา้นนอ้ย หมูท่ี ่2  
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 22,028,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,780,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,028,000             บาท

(48) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโพธิ์ไทร หมู ่1 ต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 30,543,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,800,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,543,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,104,300             บาท

(49) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองหล่ม หมูท่ี ่3 - บา้นโคก 
หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 
ความยาว 1,111 เมตร 1 แหง่ 30,387,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,250,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,387,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,710,100             บาท

(50) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นคกเลาเหนือ - บา้นคกเลาใต ้
ต าบลบฮุม อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 541 เมตร 1 แหง่ 23,702,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,932,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,702,000             บาท



280

(51) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยซวก 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลบฮุม อ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,048,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,592,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,048,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,799,100             บาท

(52) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผาแบน่ หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลบฮุม อ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย ความยาว 822 เมตร 1 แหง่ 20,784,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,763,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,784,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,639,800              บาท

(53) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากชม หมูท่ี ่10 ต าบลปากชม 
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 695 เมตร 1 แหง่ 28,444,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 67,750,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,582,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,722,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,444,500             บาท

(54) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากชม หมูท่ี ่3 ต าบลปากชม 
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 37,185,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 136,710,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,342,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,942,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,185,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,240,700             บาท

(55) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เหอืง บา้นนากระเซง็ หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิจดุที ่4 เหนือน า้) ต าบลอาฮี อ าเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย 
ความยาว 941 เมตร 1 แหง่ 17,090,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,780,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,090,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,937,300              บาท

(56) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เหอืง บา้นปากหว้ย หมูท่ี ่7 
(บรเิวณแก่งโตน) ต าบลหนองผอื อ าเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย 
ความยาว 888 เมตร 1 แหง่ 21,948,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,948,000             บาท

(57) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นน า้ไพร หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 60 เหนือน า้) ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,065 เมตร 1 แหง่ 28,534,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,260,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,838,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,534,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,307,300             บาท

(58) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยชา้งเผอืก ต าบลพระพทุธบาท 
อ าเภอศรเีชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย ความยาว 981 เมตร 1 แหง่ 29,828,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,276,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,828,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,389,000             บาท

(59) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นศรสีมบูรณ์ (ต่อเน่ืองดา้นเหนือน า้) 
ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 21,998,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,750,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,998,000             บาท

(60) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง (จากชุมชนบา้นเหนือถงึหว้ยตาหลุง) 
หมูท่ี ่1 ชุมชนบา้นเหนือ ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 460 เมตร 1 แหง่ 15,506,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,420,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,763,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,506,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,037,200             บาท
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(56) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เหอืง บา้นปากหว้ย หมูท่ี ่7 
(บรเิวณแก่งโตน) ต าบลหนองผอื อ าเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย 
ความยาว 888 เมตร 1 แหง่ 21,948,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,948,000             บาท

(57) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นน า้ไพร หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 60 เหนือน า้) ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,065 เมตร 1 แหง่ 28,534,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,260,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,838,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,534,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,307,300             บาท

(58) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยชา้งเผอืก ต าบลพระพทุธบาท 
อ าเภอศรเีชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย ความยาว 981 เมตร 1 แหง่ 29,828,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,276,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,828,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,389,000             บาท

(59) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นศรสีมบูรณ์ (ต่อเน่ืองดา้นเหนือน า้) 
ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 21,998,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,750,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,998,000             บาท

(60) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง (จากชุมชนบา้นเหนือถงึหว้ยตาหลุง) 
หมูท่ี ่1 ชุมชนบา้นเหนือ ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 460 เมตร 1 แหง่ 15,506,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,420,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,763,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,506,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,037,200             บาท
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(61) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณแหล่งทอ่งเทีย่ว 
หาดชมดาวบา้นโนนตาล หมูท่ี ่10 ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 15,498,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,763,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,498,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,026,100             บาท

(62) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมูท่ี ่9 ต าบลทา่พญา อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 1,010 เมตร 1 แหง่ 19,010,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,877,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,334,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,010,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,077,900              บาท

(63) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมูท่ี ่1,3 ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 656 เมตร 1 แหง่ 9,940,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,470,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,940,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,715,400              บาท

(64) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณชายฝัง่ 
หมูท่ี ่3,4,5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 217.50 เมตร 1 แหง่ 2,210,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,200,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,210,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,592,000             บาท

(65) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลชิงโค 
อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา (ระยะ 3) ความยาว 990 เมตร 1 แหง่ 29,811,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,600,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,050,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 39,469,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,811,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,269,300             บาท
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(66) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่มว่ง 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 833 เมตร 1 แหง่ 29,988,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,840,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,890,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,988,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,793,200             บาท

(67) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผากุบ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 885 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(68) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโคกไก่เซา หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ความยาว 726 เมตร 1 แหง่ 33,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท

(69) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ไคร ้
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,035 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(70) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหาดคมัภรี ์
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 56 เหนือน า้) หมูท่ี ่1 ต าบลหาดคมัภรี ์
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,081 เมตร 1 แหง่ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท
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(71) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองฮู หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,009 เมตร 1 แหง่ 40,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(72) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นตอ้นใหญ่ (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) 
ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,102 เมตร 1 แหง่ 35,380,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 122,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,380,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,220,000             บาท

(73) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเนินคนึง หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 เหนือน า้) ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,005 เมตร 1 แหง่ 36,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,260,000             บาท

(74) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนมหาวนั หมูท่ี ่9 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 เหนือน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,128 เมตร 1 แหง่ 41,656,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,656,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,343,700             บาท

(75) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองเขง็ หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 58 เหนือน า้) ต าบลหอค า   อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,243 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท
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(76) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณหลงัโรงเรยีนบา้นหว้ยขอบ 
หว้ยเหยีม (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,039 เมตร 1 แหง่ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท

(77) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองบวั - บา้นสะเงยีว 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,650 เมตร 1 แหง่ 37,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,700,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,300,000             บาท

(78) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นแดนเมอืง 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 959 เมตร 1 แหง่ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท

(79) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นตาลรุ่ง หมูท่ี ่12 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ถงึ บา้นนามหาราช หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 755 เมตร 1 แหง่ 33,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท

(80) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณวดัผาจอมนาง หมูท่ี ่4 
ต าบลบฮุม อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 904 เมตร 1 แหง่ 41,656,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,656,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,343,700             บาท
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(81) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเหล่าลอ้ม หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 942 เมตร 1 แหง่ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท

(82) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหวัเวยีง หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 46 เหนือน า้) ต าบลเวยีง  อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,060 เมตร 1 แหง่ 37,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,700,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,300,000             บาท

(83) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองบวั หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 936 เมตร 1 แหง่ 37,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,700,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,300,000             บาท

(84) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผากุบ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 58 เหนือน า้) ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 52,406,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,406,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,593,700           บาท

(85) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่โพธิ์ หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 61) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 968 เมตร 1 แหง่ 37,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,700,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,300,000             บาท

(86) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นคกไผ ่
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือและทา้ยน า้) ต าบลปากชม อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,589 เมตร 1 แหง่ 38,280,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 132,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,280,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,320,000             บาท

(87) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองแวง หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 505 เมตร 1 แหง่ 28,358,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,358,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,041,400             บาท

(88) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณปากหว้ยคาด บา้นตอ้นใหญ่ 
หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,092 เมตร 1 แหง่ 35,380,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 122,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,380,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,220,000             บาท

(89) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนากะเสรมิ หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลพนอม อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 274 เมตร 1 แหง่ 16,234,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(90) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยเลบ็มอื หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลหนองเดิน่ อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 955 เมตร 1 แหง่ 33,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท
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(86) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นคกไผ ่
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือและทา้ยน า้) ต าบลปากชม อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,589 เมตร 1 แหง่ 38,280,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 132,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,280,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,320,000             บาท

(87) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองแวง หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 505 เมตร 1 แหง่ 28,358,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,358,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,041,400             บาท

(88) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณปากหว้ยคาด บา้นตอ้นใหญ่ 
หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,092 เมตร 1 แหง่ 35,380,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 122,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,380,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,220,000             บาท

(89) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนากะเสรมิ หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลพนอม อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 274 เมตร 1 แหง่ 16,234,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(90) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยเลบ็มอื หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลหนองเดิน่ อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 955 เมตร 1 แหง่ 33,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท
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(91) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กระบรุ ีหมูท่ี ่3,4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้ - ทา้ยน า้) ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบรุ ี
จงัหวดัระนอง ความยาว 1,083 เมตร 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(92) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นกลาง หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 52 เหนือน า้) ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,276 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(93) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นหนองจนัทร ์
หมูท่ี ่13 ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 631 เมตร 1 แหง่ 29,580,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,580,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,020,000             บาท

(94) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาเหนือ หมูท่ี ่9 
(บรเิวณสาธารณสุขเมอืงบงึกาฬ) ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,097 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(95) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เมย พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บริเวณสะพานมติรภาพไทย - พมา่ แหง่ที ่2 ต าบลทา่สายลวด 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 33,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท

(96) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นหนองจนัทร ์
หมูท่ี ่1 ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 683 เมตร 1 แหง่ 31,320,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,320,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,080,000             บาท

(97) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบุง่เขยีว หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้-ทา้ยน า้) ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 1,516 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(98) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาสนาม หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 54 ทา้ยน า้) ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 523 เมตร 1 แหง่ 27,995,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,995,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,605,000             บาท

(99) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณปากหว้ยชะโนด บา้นชะโนด 
หมูท่ี ่1 ต าบลชะโนด และบา้นหวา้นนอ้ย หมูท่ี ่2 ถงึบา้นชะโนด หมูท่ี ่1 
ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร 
ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 25,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,550,000             บาท

(100) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นมว่ง หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลบา้นมว่ง อ าเภอสงัคม 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 24,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,400,000             บาท
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(96) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นหนองจนัทร ์
หมูท่ี ่1 ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 683 เมตร 1 แหง่ 31,320,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,320,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,080,000             บาท

(97) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบุง่เขยีว หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้-ทา้ยน า้) ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 1,516 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(98) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาสนาม หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 54 ทา้ยน า้) ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 523 เมตร 1 แหง่ 27,995,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,995,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,605,000             บาท

(99) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณปากหว้ยชะโนด บา้นชะโนด 
หมูท่ี ่1 ต าบลชะโนด และบา้นหวา้นนอ้ย หมูท่ี ่2 ถงึบา้นชะโนด หมูท่ี ่1 
ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร 
ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 25,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,550,000             บาท

(100) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นมว่ง หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลบา้นมว่ง อ าเภอสงัคม 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 24,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,400,000             บาท
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(101) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาตาล หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 637 เมตร 1 แหง่ 28,358,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,358,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,041,400             บาท

(102) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนงิ้ว หมูท่ี ่9 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 429 เมตร 1 แหง่ 27,995,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,995,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,605,000             บาท

(103) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง วดัดานขมุค า บา้นหว้ยกอก หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 409 เมตร 1 แหง่ 27,995,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,995,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,605,000             บาท

(104) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากหว้ยมว่ง หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ เหนือ - ทา้ยน า้) ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 520 เมตร 1 แหง่ 24,514,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,514,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,885,700             บาท

(105) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นไทยเจรญิ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) และปรบัภูมทิศันบ์รเิวณผาได ต าบลมว่งยาย 
อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท
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(106) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณวดัหว้ยแข ้
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลศรบีญุเรอืง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 442 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(107) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยขอบ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 53 เหนือน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 542 เมตร 1 แหง่ 27,267,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,267,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,732,100             บาท

(108) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหาดแฮ่ หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 58 เหนือน า้) ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 557 เมตร 1 แหง่ 23,571,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,428,500             บาท

(109) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่สุขสนัต ์ปี 61 
ถงึบา้นเวนิโดน ปี 58 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(110) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหาดทรายเพ หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 631 เมตร 1 แหง่ 28,358,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,358,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,041,400             บาท
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(111) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเนินคนึง หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ความยาว 277 เมตร 1 แหง่ 11,183,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,183,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,616,200             บาท

(112) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่หนามแกว้ หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 285 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(113) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผาต ัง้ หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 625 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(114) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นแจมป๋อง หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิบา้นหว้ยเอยีน ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลหล่ายงาว 
อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(115) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาหนองบก หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 55 เหนือน า้) ต าบลไชยบรุ ีอ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 272 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(116) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เหอืง บา้นอาฮี หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลอาฮี อ าเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(117) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เมย บา้นวงัตะเคยีนใต ้หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่สายลวด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 14,983,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,983,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,216,700              บาท

(118) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากเนียม หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 57 เหนือน า้) ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(119) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นคกเวา้ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 467 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(120) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นธาตใุต ้(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) 
ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 10,687,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,312,500              บาท



293

(116) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เหอืง บา้นอาฮี หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลอาฮี อ าเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(117) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เมย บา้นวงัตะเคยีนใต ้หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่สายลวด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 14,983,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,983,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,216,700              บาท

(118) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากเนียม หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 57 เหนือน า้) ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(119) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นคกเวา้ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 467 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(120) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นธาตใุต ้(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) 
ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 10,687,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,312,500              บาท
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(121) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโพนสา ต าบลโพนสา 
อ าเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย ความยาว 157 เมตร 1 แหง่ 9,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,800,000              บาท

(122) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นอาฮง หมูท่ี ่3 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 เหนือน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 541 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(123) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กระบรุ ีบา้นหลุมพอล่าง หมูท่ี ่10 
ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง ความยาว 618 เมตร 1 แหง่ 14,430,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,430,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,569,200             บาท

(124) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เมย (หว้ยวาเล่ย)์ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บา้นวาเล่ยเ์หนือ หมูท่ี ่3 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลวาเล่ย ์อ าเภอพบพระ 
จงัหวดัตาก ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(125) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ทะเล 
บรเิวณศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ต าบลคลองขดุ 
อ าเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 12,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(126) ฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 30,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,160,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,040,000             บาท

(127) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่2) 
บรเิวณชายฝัง่ หมูท่ี ่3,4,5  ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 480 เมตร 1 แหง่ 24,262,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,440,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,262,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,497,200             บาท

(128) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโพธิ์ไทร หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 61 ทา้ยน า้) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 1,280 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(129) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่4) 
บรเิวณชายฝัง่ หมูท่ี ่4 ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิถงึบรเิวณสะพานสูบน า้ 
หมูท่ี ่5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 1,361 เมตร 1 แหง่ 31,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(130) ฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ี(ระยะที ่2) 
ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
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(126) ฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 30,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,160,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,040,000             บาท

(127) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่2) 
บรเิวณชายฝัง่ หมูท่ี ่3,4,5  ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 480 เมตร 1 แหง่ 24,262,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,440,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,262,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,497,200             บาท

(128) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโพธิ์ไทร หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 61 ทา้ยน า้) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 1,280 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(129) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่4) 
บรเิวณชายฝัง่ หมูท่ี ่4 ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิถงึบรเิวณสะพานสูบน า้ 
หมูท่ี ่5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 1,361 เมตร 1 แหง่ 31,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(130) ฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ี(ระยะที ่2) 
ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
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(131) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล (ระยะที ่3) บรเิวณชายหาดแตงโม 
หมูท่ี ่2 ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 
ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(132) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ 
บรเิวณศูนยฝึ์กอบรมพฒันาบคุลากรและสวสัดกิาร 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิและพื้นทีต่่อเน่ือง ต าบลบางละมงุ 
อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(133) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปงของ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 61 เหนือน า้) ต าบลแมเ่งนิ อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(134) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนที ่(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 59) 
ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(135) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโจโก ้หมูท่ี ่10   
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ไปทา้ยน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(136) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยเอยีน หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

(137) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยลกึ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลมว่งยาย อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 39,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท

(138) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผาได 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 62 เหนือน า้) ต าบลมว่งยาย อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(139) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผากุบ (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 62) 
ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 36,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

(140) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณบา้นเวยีงดอนชยั หมูท่ี ่12 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 5,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,200,000             บาท
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(136) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยเอยีน หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

(137) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยลกึ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลมว่งยาย อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 39,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท

(138) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผาได 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 62 เหนือน า้) ต าบลมว่งยาย อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(139) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นผากุบ (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 62) 
ต าบลรมิโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 36,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

(140) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณบา้นเวยีงดอนชยั หมูท่ี ่12 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 5,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,200,000             บาท
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(141) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขงบา้นหนองเทา หมูท่ี ่7 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 28,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(142) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนากะเสรมิ หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลพนอม อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,400,000             บาท

(143) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโคกไก่เซา หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 62 ทา้ยน า้) ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(144) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บา้นหนองจนัทร ์หมูท่ี ่1 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 62 ทา้ยน า้) ต าบลทา่คอ้ 
อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 330 เมตร 1 แหง่ 8,580,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,580,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,160,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,160,000             บาท

(145) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่อุเทน หมูท่ี ่3  
(บรเิวณสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทา่อุเทน) ต าบลทา่อุเทน อ าเภอทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(146) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเวนิโดน หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 23,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 116,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 46,400,000             บาท

(147) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเหล่าหมากผาง หมูท่ี ่6
ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้ ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(148) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นสะงอ้ หมูท่ี ่2     
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 61 เหนือน า้) ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(149) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง หว้ยอเีต่าถงึบา้นไคส ีหมูท่ี ่5 
ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 625 เมตร 1 แหง่ 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(150) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบงึกาฬใต ้
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 เหนือน า้) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท
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(146) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเวนิโดน หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทา้ยน า้) ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 23,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 116,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 46,400,000             บาท

(147) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเหล่าหมากผาง หมูท่ี ่6
ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 59 ทา้ยน า้ ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(148) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นสะงอ้ หมูท่ี ่2     
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 61 เหนือน า้) ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(149) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง หว้ยอเีต่าถงึบา้นไคส ีหมูท่ี ่5 
ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 625 เมตร 1 แหง่ 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(150) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบงึกาฬใต ้
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 เหนือน า้) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท



300

(151) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบงับาตร หมูท่ี ่7 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(152) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหนองคงัคา หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเดิน่ อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(153) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่สม้โฮง 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 20,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,500,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,700,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,400,000             บาท

(154) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหาดแฮ่ หมูท่ี ่3 ถงึบา้นทา่ศิรขินัธ ์
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(155) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขงพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณบา้นนาเหนือ หมูท่ี ่9 ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(156) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณวดัหว้ยแข ้
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลศรบีญุเรอืง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,000,000             บาท

(157) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ไคร ้หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 53 เหนือน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 720 เมตร 1 แหง่ 15,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท

(158) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ไคร ้หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(159) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาโพธิ์ หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร  ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 15,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท

(160) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนตาล หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 เหนือน า้)  ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(156) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บรเิวณวดัหว้ยแข ้
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลศรบีญุเรอืง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,000,000             บาท

(157) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ไคร ้หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 53 เหนือน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 720 เมตร 1 แหง่ 15,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท

(158) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่ไคร ้หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(159) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาโพธิ์ หมูท่ี ่6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร  ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 15,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท

(160) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นดอนตาล หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 56 เหนือน า้)  ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(161) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยกอก หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิปี 56 เหนือน า้) ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 950 เมตร 1 แหง่ 20,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,500,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,800,000             บาท

(162) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นบฮุม (บรเิวณหว้ยเลาขึ้นเหนือน า้) 
ต าบลบฮุม อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(163) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นโนนสวรรค ์หมูท่ี ่8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้ และทา้ยน า้) ต าบลหว้ยพชิยั 
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(164) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นปากม ัง่ หมูท่ี ่5 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 57 เหนือน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ความยาว 850 เมตร 1 แหง่ 20,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,800,000             บาท

(165) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เหอืง บา้นนากระเซง็ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ เหนือน า้ - ทา้ยน า้) ต าบลอาฮี อ าเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย 
ความยาว 850 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(166) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่กฐนิ หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นหมอ้ 
อ าเภอศรเีชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(167) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นสกีายใต ้หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 26,520,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 132,600,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,520,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,040,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,040,000             บาท

(168) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเดือ่เจรญิ หมูท่ี ่15 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นเดือ่ อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(169) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นภูเสดจ็ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 46 เหนือน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 340 เมตร 1 แหง่ 8,160,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,160,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,320,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,320,000             บาท

(170) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นวดัหลวง หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้-ทา้ยน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(166) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นทา่กฐนิ หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นหมอ้ 
อ าเภอศรเีชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(167) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นสกีายใต ้หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 26,520,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 132,600,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,520,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,040,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,040,000             บาท

(168) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นเดือ่เจรญิ หมูท่ี ่15 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นเดือ่ อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(169) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นภูเสดจ็ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 46 เหนือน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 340 เมตร 1 แหง่ 8,160,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,160,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,320,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,320,000             บาท

(170) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นวดัหลวง หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้-ทา้ยน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(171) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นใหมท่รายทอง หมูท่ี ่14 
ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(172) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นใหมท่รายทอง หมูท่ี ่14 
ถงึบา้นกุดบง หมูท่ี ่5 ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(173) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นตาลชุม (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) 
ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 
ความยาว 390 เมตร 1 แหง่ 9,360,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,360,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,720,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,720,000             บาท

(174) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นตอ้นนอ้ย 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้-ทา้ยน า้) ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(175) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นถิน่ดุง หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 53 ทา้ยน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 166 เมตร 1 แหง่ 3,984,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,920,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,984,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,968,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,968,000              บาท

(176) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาสดีา หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 53 ทา้ยน า้) ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(177) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นชานุมาน หมูท่ี ่1  
ถงึบา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่14 (ต่อเน่ืองเขอืนเดมิ ปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลชานุมาน 
อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(178) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นอูบมงุถงึบา้นแกง้เกลี้ยง 
ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(179) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยยาง หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 26,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 134,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,600,000             บาท

(180) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม
(จากหนา้วดันกับญุอนันา - หอนาฬกิา) ระยะที ่1 ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนมความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 23,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 46,000,000             บาท
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(176) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นนาสดีา หมูท่ี ่2 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 53 ทา้ยน า้) ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(177) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นชานุมาน หมูท่ี ่1  
ถงึบา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่14 (ต่อเน่ืองเขอืนเดมิ ปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลชานุมาน 
อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(178) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นอูบมงุถงึบา้นแกง้เกลี้ยง 
ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(179) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง บา้นหว้ยยาง หมูท่ี ่10 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 26,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 134,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,600,000             บาท

(180) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โขง ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม
(จากหนา้วดันกับญุอนันา - หอนาฬกิา) ระยะที ่1 ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนมความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 23,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 46,000,000             บาท
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(181) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีห่มูท่ี ่3 ต าบลปากพนงัตะวนัออก 
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 492 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
44.0045     1,489.9135 -             -             1,533.9180 
44.0045        1,411.4926    -                -                1,455.4971    

-                78.4209        -                -                78.4209        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 122
(122)

72 80 80 80

แหง่ 33
(33)

18 20 20 20

ตนั 2,124,000
(1,879,907)

1,414,000 1,414,000 1,414,000 1,414,000

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 9,533.5045    1,533.9180    1,544.0045    1,544.0045    1,544.0045    
ลา้นบาท 9,533.5045    1,533.9180    1,544.0045    1,544.0045    1,544.0045    
ลา้นบาท 70.0632        44.0045        44.0045        44.0045        44.0045        
ลา้นบาท 9,463.4413    1,489.9135    1,500.0000    1,500.0000    1,500.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                 3,779,187,300 
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่ตามผงัเมือง                  1,533,918,000 

  - พื้นทีช่มุชนไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีม่มีาตรฐาน ประชาชนและชมุชนไดร้บัความสะดวก
    และปลอดภยัในการด ารงชวีติ

 พื้นทีใ่นเขตผงัเมอืงและพื้นทีต่่อเน่ืองทีไ่ดร้บัการพฒันา

              15,699,436,000 

8.5  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจัฉรยิะ

              15,699,436,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง
2. ก าจดัวชัพชื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน
เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการออกแบบรายละเอยีด

เชงิปรมิาณ : จ านวนสิง่กดีขวางการจราจรทางน า้
ทีถู่กก าจดั
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
44.0045     1,489.9135 -             -             1,533.9180 
44.0045        1,411.4926    -                -                1,455.4971    

-                78.4209        -                -                78.4209        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 122
(122)

72 80 80 80

แหง่ 33
(33)

18 20 20 20

ตนั 2,124,000
(1,879,907)

1,414,000 1,414,000 1,414,000 1,414,000

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 9,533.5045    1,533.9180    1,544.0045    1,544.0045    1,544.0045    
ลา้นบาท 9,533.5045    1,533.9180    1,544.0045    1,544.0045    1,544.0045    
ลา้นบาท 70.0632        44.0045        44.0045        44.0045        44.0045        
ลา้นบาท 9,463.4413    1,489.9135    1,500.0000    1,500.0000    1,500.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                 3,779,187,300 
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่ตามผงัเมือง                  1,533,918,000 

  - พื้นทีช่มุชนไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีม่มีาตรฐาน ประชาชนและชมุชนไดร้บัความสะดวก
    และปลอดภยัในการด ารงชวีติ

 พื้นทีใ่นเขตผงัเมอืงและพื้นทีต่่อเน่ืองทีไ่ดร้บัการพฒันา

              15,699,436,000 

8.5  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจัฉรยิะ

              15,699,436,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง
2. ก าจดัวชัพชื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน
เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการออกแบบรายละเอยีด

เชงิปรมิาณ : จ านวนสิง่กดีขวางการจราจรทางน า้
ทีถู่กก าจดั
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ตามผงัเมือง 1,533,918,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 44,004,500            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,004,500            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,047,300              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 5,736,500              บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 31,567,400             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 347,600                บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 960,300                บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,703,500              บาท
(7) วสัดุส านกังาน 2,134,200              บาท
(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 396,600                บาท
(9) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 68,200                 บาท
(10) วสัดุก่อสรา้ง 42,900                 บาท

2. งบลงทนุ 1,489,913,500         บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,489,913,500         บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 41,159,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 41,159,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 13,879,000             บาท
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(2) เรอืก าจดัผกัตบชวาและวชัพชื แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
2 ล า 27,280,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,448,754,500         บาท
2.1.2.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 159,825,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาทา่เรอืสาธารณะบรเิวณทา่เทยีบเรอืบา้นด่านใหม ่
เพือ่การทอ่งเทีย่ว ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา  1 แหง่ 6,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 8,812,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,812,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,187,500              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครนายก 1 แหง่ 6,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัสตูล 1 แหง่ 8,812,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,812,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,187,500              บาท
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(3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา  1 แหง่ 6,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 11,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,250,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 8,812,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,812,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,187,500              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครนายก 1 แหง่ 6,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนจงัหวดัสตูล 1 แหง่ 8,812,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,812,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,187,500              บาท
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(9) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 1 รายการ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 1 รายการ 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคใตช้ายแดน 1 รายการ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 1 รายการ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2 1 รายการ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(18) การออกแบบมาตรฐานทอ่รอ้ยสายสือ่สารโทรคมนาคม
และสายไฟฟ้าใตด้นิ 1 รายการ 2,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,000,000              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 148,096,700           บาท
(1) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้เจา้พระยา
บรเิวณหมูท่ี ่1 ถงึ หมูท่ี ่3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 6,463,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,370,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,904,500              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,710,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,291,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,463,400              บาท

(2) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
เมอืงสุพรรณบรุ ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 14,014,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,380,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,405,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,014,200             บาท

(3) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีโ่กรกกราก 
ระยะที ่2 อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แหง่ 12,661,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,670,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,908,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,661,200             บาท
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(16) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2 1 รายการ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(18) การออกแบบมาตรฐานทอ่รอ้ยสายสือ่สารโทรคมนาคม
และสายไฟฟ้าใตด้นิ 1 รายการ 2,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,000,000              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 148,096,700           บาท
(1) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้เจา้พระยา
บรเิวณหมูท่ี ่1 ถงึ หมูท่ี ่3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 6,463,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,370,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,904,500              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,710,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,291,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,463,400              บาท

(2) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
เมอืงสุพรรณบรุ ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 14,014,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,380,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,405,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,014,200             บาท

(3) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีโ่กรกกราก 
ระยะที ่2 อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แหง่ 12,661,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,670,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,908,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,661,200             บาท
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(4) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้เจา้พระยา 
ต าบลย่านซื่อ (ระยะที ่2) อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง  1 แหง่ 15,350,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,359,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,908,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,350,600             บาท

(5) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโคกคราม
อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 15,807,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,807,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,192,600             บาท

(6) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้เจา้พระยา 
ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง (ระยะที ่3) 1 แหง่ 17,162,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,162,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,237,700             บาท

(7) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่ม
เทศบาลนครสมทุรสาคร พื้นทีชุ่มชนต าบลทา่ฉลอม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที ่2) 1 แหง่ 16,561,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,561,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,438,400             บาท

(8) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
เมอืงสุพรรณบรุ ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี
(ระยะที ่2) 1 แหง่ 14,490,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,490,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,910,000              บาท

(9) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู 
บา้นหนิลาด ต าบลกุดชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(10) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสุพรรณบรุ ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี(ระยะที ่3)  1 แหง่ 9,156,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,780,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,156,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,624,000             บาท

(11) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนทา่จนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร  1 แหง่ 7,790,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,950,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,790,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,160,000             บาท

(12) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้เจา้พระยา
ฝัง่ตะวนัออก บรเิวณหนา้ส านกังานเทศบาลเมอืงอ่างทอง 
ถงึหนา้ส านกังานประปาจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอเมอืงอ่างทอง 
จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 6,256,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,280,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,256,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,024,000             บาท

(13) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที ่
บรเิวณชุมชนปากบาง อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 7,384,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,920,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,384,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,536,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 37,261,900             บาท
(1) ค่าก าจดัสิง่กีดขวางการจราจรทางน า้ 1 รายการ 37,261,900             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,103,570,900         บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสาธารณูปโภคชุมชนทา้ยเหมอืง 
อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 27,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,000,000             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงเกาะคา อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล  าปาง  1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
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(10) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสุพรรณบรุ ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี(ระยะที ่3)  1 แหง่ 9,156,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,780,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,156,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,624,000             บาท

(11) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนทา่จนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร  1 แหง่ 7,790,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,950,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,790,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,160,000             บาท

(12) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้เจา้พระยา
ฝัง่ตะวนัออก บรเิวณหนา้ส านกังานเทศบาลเมอืงอ่างทอง 
ถงึหนา้ส านกังานประปาจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอเมอืงอ่างทอง 
จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 6,256,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,280,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,256,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,024,000             บาท

(13) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที ่
บรเิวณชุมชนปากบาง อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 7,384,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,920,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,384,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,536,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 37,261,900             บาท
(1) ค่าก าจดัสิง่กีดขวางการจราจรทางน า้ 1 รายการ 37,261,900             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,103,570,900         บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสาธารณูปโภคชุมชนทา้ยเหมอืง 
อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 27,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,000,000             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงเกาะคา อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล  าปาง  1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
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(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลต าบลเขื่องใน อ าเภอเขื่องใน 
จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะที ่4 1 แหง่ 2,691,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,170,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,691,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,438,200             บาท

(4) โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที ่1 อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 3,580,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 240,080,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 108,260,300           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 53,999,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,820,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,580,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,419,900             บาท

(5) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละเขื่อนป้องกนัตลิง่ บรเิวณวดัน่วมกานนท ์
เทศบาลต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แหง่ 13,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,500,000             บาท

(6) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะปางตอง ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ระยะที ่2 1 แหง่ 5,120,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,800,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,970,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,972,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,737,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,120,100              บาท

(7) โครงการพฒันาบงึขนุทะเล ตามผงัเมอืงรวมเมอืงสุราษฎรธ์านี 
เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะที ่3 1 แหง่ 18,410,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,970,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,760,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,410,000             บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะลุม่น า้ปาย (ทา่โป่งแดง) อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ 1 แหง่ 6,794,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,364,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,404,600              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,774,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,391,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,794,300              บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ระยะที ่2 1 แหง่ 18,860,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,860,000             บาท

(10) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลต าบลสทงิพระ 
อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 23,114,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,783,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,217,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,186,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,336,100              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,114,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,928,000             บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนและปรบัปรุงภูมทิศันพ์ฒันาเมอืงรมิตลิง่
แมน่ า้กก เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 5,140,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 163,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,495,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,351,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,622,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,140,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,690,000             บาท

(12) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีระยะที ่3 1 แหง่ 12,977,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,247,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,290,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,980,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,977,000             บาท
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(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะลุม่น า้ปาย (ทา่โป่งแดง) อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ 1 แหง่ 6,794,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,364,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,404,600              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,774,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,391,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,794,300              บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ระยะที ่2 1 แหง่ 18,860,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,860,000             บาท

(10) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลต าบลสทงิพระ 
อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 23,114,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,783,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,217,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,186,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,336,100              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,114,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,928,000             บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนและปรบัปรุงภูมทิศันพ์ฒันาเมอืงรมิตลิง่
แมน่ า้กก เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 5,140,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 163,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,495,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,351,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,622,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,140,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,690,000             บาท

(12) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีระยะที ่3 1 แหง่ 12,977,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,247,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,290,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,980,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,977,000             บาท



316

(13) โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที ่2 อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 2,799,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,920,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,480,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,333,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,799,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,307,300             บาท

(14) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 9,730,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 67,730,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,730,000              บาท

(15) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้โขง บรเิวณเวยีงแก่น 
อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 12,935,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,310,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,125,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,250,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,935,000             บาท

(16) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงเพชรบูรณ์ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์  1 แหง่ 28,335,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,840,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,245,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,491,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,335,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,767,900             บาท

(17) โครงการซ่อมแซมสะพานเลยีบชายฝัง่ ช่วงที ่4 อ าเภอเมอืงชลบรุ ี
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(18) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ระยะที ่2 1 แหง่ 21,422,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,868,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,871,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,422,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,743,200              บาท

(19)  โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ 
เทศบาลเมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระยะที ่2 1 แหง่ 2,082,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,910,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,706,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,082,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,401,200             บาท

(20) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
ระยะที ่2 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(21) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีระยะที ่4 1 แหง่ 9,628,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 73,470,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,038,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,076,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,628,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,727,900             บาท

(22) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชุมชนตากใบ อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 23,601,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,215,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,783,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,601,100             บาท
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(18) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ระยะที ่2 1 แหง่ 21,422,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,868,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,871,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,422,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,743,200              บาท

(19)  โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ 
เทศบาลเมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระยะที ่2 1 แหง่ 2,082,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,910,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,706,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,082,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,401,200             บาท

(20) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
ระยะที ่2 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(21) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีระยะที ่4 1 แหง่ 9,628,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 73,470,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,038,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,076,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,628,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,727,900             บาท

(22) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชุมชนตากใบ อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 23,601,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,215,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,783,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,601,100             บาท
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(23)  โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมโคกกลอย - ทา้ยเหมอืง 
อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 6,943,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,890,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,115,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,943,800              บาท

(24) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงสุวรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 18,417,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,417,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,582,500             บาท

(25) โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน ์เพือ่พฒันาพื้นทีส่วนสาธารณะ
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชและบรเิวณโดยรอบ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 12,449,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 81,200,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,245,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,491,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,449,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,013,300             บาท

(26) โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่ปรบัปรุงภูมทิศัน ์เพือ่เป็นสวนสุขภาพ 
ต าบลบวัโคก อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรนิทร ์ 1 แหง่ 18,683,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,910,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,706,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,683,700             บาท

(27) โครงการพฒันาเมอืงเฉพาะพื้นทีเ่ทศบาลต าบลหว้ยเรอื 
ต าบลหว้ยเรอื อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 19,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(28) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมปากพนงั อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 27,066,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,954,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,057,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,066,600             บาท

(29) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที ่3 
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  1 แหง่ 20,695,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,434,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,868,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,695,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,001,700             บาท

(30) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 28,336,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,038,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,871,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,336,000             บาท

(31) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบงึล  าควง ต าบลวงัน า้ซบั 
อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีระยะที ่3 1 แหง่ 25,098,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,871,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,098,000             บาท

(32) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,968,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,420,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,910,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,542,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,968,000              บาท

(33) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ 
เทศบาลเมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระยะที ่3  1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(34) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงล  าพนู ค่าก่อสรา้งถนนเลีย่งเมอืง
สาย ค 1 และ ค 3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข 2 และ ก 1 จงัหวดัล  าพนู 
ระยะที ่3 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(29) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที ่3 
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  1 แหง่ 20,695,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,434,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,868,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,695,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,001,700             บาท

(30) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 28,336,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,038,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,871,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,336,000             บาท

(31) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบงึล  าควง ต าบลวงัน า้ซบั 
อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีระยะที ่3 1 แหง่ 25,098,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,830,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,871,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,098,000             บาท

(32) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,968,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,420,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,910,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,542,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,968,000              บาท

(33) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ 
เทศบาลเมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระยะที ่3  1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(34) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงล  าพนู ค่าก่อสรา้งถนนเลีย่งเมอืง
สาย ค 1 และ ค 3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข 2 และ ก 1 จงัหวดัล  าพนู 
ระยะที ่3 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(35) โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั ระยะ 2 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 18,417,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,417,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,582,500             บาท

(36) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีระยะที ่5 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(37) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันช์ุมชนเมอืงและสาธารณูปโภค 
บรเิวณสวนสาธารณะหนองบวั อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 22,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,500,000             บาท

(38) โครงการพฒันาพื้นทีบ่รเิวณเขานอ้ยและพื้นทีต่่อเน่ือง 
อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 22,507,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,507,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,492,400             บาท

(39) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรุงภูมทิศันช์ุมชนทา่ยาง 
จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 13,813,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,813,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,186,800             บาท

(40) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบุง่กาแซว-ทา่กกแห ่ต าบลแจระแม 
อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท

(41) โครงการพฒันาพื้นทีแ่ละปรบัปรุงสภาพภูมทิศันบ์รเิวณรมิแมน่ า้กก 
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(42) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนคลองแดน ระยะที ่2 จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(43) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ระยะที ่1 1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(44) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเขาชยัสนและชุมชนต่อเน่ือง 
อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(45) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันร์มิพรุเฉวง ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(46) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัแพร่ รมิแมน่ า้ยม 
อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(41) โครงการพฒันาพื้นทีแ่ละปรบัปรุงสภาพภูมทิศันบ์รเิวณรมิแมน่ า้กก 
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(42) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนคลองแดน ระยะที ่2 จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(43) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ ระยะที ่1 1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(44) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเขาชยัสนและชุมชนต่อเน่ือง 
อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(45) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันร์มิพรุเฉวง ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(46) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัแพร่ รมิแมน่ า้ยม 
อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(47) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันช์ุมชนเมอืงและสาธารณูปโภค 
บรเิวณสวนสาธารณะหนองแคและศูนยก์ารเรยีนรูท้างธรรมชาต ิ
เทศบาลเมอืงหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 13,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,750,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,750,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,500,000             บาท

(48) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(49) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงแมส่อด อ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 1 แหง่ 25,319,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,595,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,319,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,638,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,638,000             บาท

(50) โครงการพฒันาเมอืงชุมพลบรุ ีอ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ 1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(51) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีแ่กม้ลงิบงึตะเคร็ง 
อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระยะที ่2 1 แหง่ 35,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 176,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,400,000             บาท

(52) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงพษิณุโลก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 แหง่ 26,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 131,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,400,000             บาท

(53) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบางนอ้ย ระยะที ่3 
อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แหง่ 12,326,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,630,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,326,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,652,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,652,000             บาท

(54) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงอุทยัธานี ระยะที ่2 
อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(55) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหนองบวัล  าภู 
เทศบาลเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะที ่3 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(56) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันช์ุมชนวดัไทรมา้ ต าบลไทรมา้ 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 แหง่ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(57) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์อบบงึสระบวั 
ต าบลพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 29,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 59,600,000             บาท

(58) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนบงึละหาร อ าเภอสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 39,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท
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(53) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบางนอ้ย ระยะที ่3 
อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แหง่ 12,326,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,630,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,326,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,652,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,652,000             บาท

(54) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงอุทยัธานี ระยะที ่2 
อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(55) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหนองบวัล  าภู 
เทศบาลเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะที ่3 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(56) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันช์ุมชนวดัไทรมา้ ต าบลไทรมา้ 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 แหง่ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(57) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์อบบงึสระบวั 
ต าบลพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 29,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 59,600,000             บาท

(58) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนบงึละหาร อ าเภอสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 39,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,000,000             บาท
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(59) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะที ่2 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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บาท
8.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)
8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
13.0946     175.0259    -             -             188.1205    
13.0946        175.0259      -                -                188.1205      

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ไร่ 6,942
(5,315)

1,199 2,500 2,500 2,500

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 2,490.3940    188.1205       213.0946       213.0946       213.0946       
ลา้นบาท 2,490.3940    188.1205       213.0946       213.0946       213.0946       
ลา้นบาท 53.7108        13.0946        13.0946        13.0946        13.0946        
ลา้นบาท 2,436.6832    175.0259      200.0000      200.0000      200.0000      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการที่ดินที่ไดร้บัการจดัรูปเพื่อพฒันา                    188,120,500 

 - เพือ่ใหม้กีารพฒันาพื้นทีอ่ย่างเป็นระบบสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตามระบบมาตรฐานผงัเมอืงรวม
   โดยการจดัเตรยีมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ใหเ้พยีงพอกบักจิกรรมทีก่  าหนดตามผงัเมอืงรวมหรอืเป็นการ
   พฒันาพื้นทีต่ามแผนแมบ่ทและพื้นที ่เป็นเป้าหมายทีไ่ดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการจดัรูปทีด่นิฯ
   และนโยบายการพฒันาของเทศบาลและจงัหวดัโดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม และคุณภาพชวีติทีด่ใีนการอยูอ่าศยั
   ของประชาชาชนโดยส่วนรวม

 พื้นทีเ่ป้าหมายการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีข่องจงัหวดั

               3,317,798,300 
               3,317,798,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาดว้ยวธิกีาร
จดัรูปทีด่นิ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
ในพื้นทีจ่ดัรูปทีด่นิมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการที่ดินที่ไดร้บัการจดัรูปเพื่อพฒันา 188,120,500 บาท
1. งบด าเนินงาน 13,094,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,734,300            บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 360,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 302,400                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,616,400              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 474,500                บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,676,400              บาท
(6) ค่าสมัมนาและฝึกอบรม 207,300                บาท
(7) ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 198,900                บาท
(8) วสัดุส านกังาน 4,850,100              บาท
(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 380,000                บาท
(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 668,300                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 360,300                บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ 360,300                บาท

2. งบลงทนุ 175,025,900           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,025,900           บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,025,900           บาท
2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 175,025,900           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,338,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 12,413,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,580,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 18,214,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,947,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,413,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,003,900             บาท

(3) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 2,540,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,680,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,650,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,779,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,540,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,709,600              บาท

(4) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 5,878,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,742,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,476,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,142,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,878,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 244,900                บาท

(5) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดันครพนม ระยะที ่2 1 แหง่ 36,658,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,450,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,216,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,839,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,658,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,735,100             บาท

(6) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัพงังา 1 แหง่ 16,617,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,056,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,011,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,617,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,427,100             บาท

(7) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 15,551,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,020,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,551,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,528,300              บาท

(8) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 6,391,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,140,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,428,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,391,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,321,000             บาท

(9) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 7,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

(10) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัตราด 1 แหง่ 7,314,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,570,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,314,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,256,000             บาท
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(4) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 5,878,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,742,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,476,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,142,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,878,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 244,900                บาท

(5) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดันครพนม ระยะที ่2 1 แหง่ 36,658,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,450,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,216,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,839,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,658,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,735,100             บาท

(6) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัพงังา 1 แหง่ 16,617,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,056,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,011,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,617,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,427,100             บาท

(7) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 15,551,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,020,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,551,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,528,300              บาท

(8) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 6,391,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,140,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,428,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,391,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,321,000             บาท

(9) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แหง่ 7,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

(10) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัตราด 1 แหง่ 7,314,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,570,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,314,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,256,000             บาท
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(11) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัตรงั 1 แหง่ 30,266,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 151,330,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,266,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,532,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,532,400             บาท

(12) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดัยะลา 1 แหง่ 14,456,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,283,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,456,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,913,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,913,200             บาท

(13) โครงการจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

บาท
8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)
8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
126.7247    51.3348     0.0228      1,879.0665 2,057.1488 
64.7471        31.1525        0.0228         635.5580      731.4804      
61.9776        20.1823        -                167.1688      249.3287      

-                -                -                1,076.3397    1,076.3397    

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ผงั 484 118 120 120 120
 ( 484 )

แหง่ 595
(595)

102 102 102 102

แหง่ 181
(148)

78 74 75 76

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 7,398.5825    2,057.1488    2,026.7475    2,026.7475    2,026.7475    
ลา้นบาท 7,398.5825    2,057.1488    2,026.7475    2,026.7475    2,026.7475    
ลา้นบาท 518.9024      126.7247      126.7247      126.7247      126.7247      
ลา้นบาท 168.5846      51.3348        -                -                -                
ลา้นบาท 0.0529         0.0228         0.0228         0.0228         0.0228         
ลา้นบาท 6,711.0426    1,879.0665    1,900.0000    1,900.0000    1,900.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการวางและสนับสนุนดา้นการผงัเมือง                  2,057,148,800 

  - เพือ่ก าหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางดา้นผงัเมอืง ใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน าไปพฒันาพื้นทีอ่ย่างเป็นระบบ
    และมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วถิชีวีติ และการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื

 พื้นทีเ่มอืง ชมุชน และจงัหวดั ทีม่กีารก าหนดแนวทางและแผนงานโครงการในการพฒันาพื้นที่

              15,535,973,800 
              15,535,973,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. วางและจดัท าผงัเมอืง
2. สนบัสนุนและส่งเสรมิดา้นการผงัเมอืง
3. พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผงัเมอืงทีจ่ดัท  า

เชงิปรมิาณ : จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิดา้นการผงัเมอืง
เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีม่รีะบบภูมศิาสตร์
สารสนเทศ(GIS)
เชงิคุณภาพ : พื้นทีเ่มอืง/ชมุชน ทีไ่ดร้บั
การวางผงัเมอืงแลว้เสร็จ มกีารประกาศบงัคบัใช ้
และมกีรอบแนวทางในการพฒันาพื้นทีอ่ย่างเหมาะสม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2566)
8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
126.7247    51.3348     0.0228      1,879.0665 2,057.1488 
64.7471        31.1525        0.0228         635.5580      731.4804      
61.9776        20.1823        -                167.1688      249.3287      

-                -                -                1,076.3397    1,076.3397    

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ผงั 484 118 120 120 120
 ( 484 )

แหง่ 595
(595)

102 102 102 102

แหง่ 181
(148)

78 74 75 76

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 7,398.5825    2,057.1488    2,026.7475    2,026.7475    2,026.7475    
ลา้นบาท 7,398.5825    2,057.1488    2,026.7475    2,026.7475    2,026.7475    
ลา้นบาท 518.9024      126.7247      126.7247      126.7247      126.7247      
ลา้นบาท 168.5846      51.3348        -                -                -                
ลา้นบาท 0.0529         0.0228         0.0228         0.0228         0.0228         
ลา้นบาท 6,711.0426    1,879.0665    1,900.0000    1,900.0000    1,900.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการวางและสนับสนุนดา้นการผงัเมือง                  2,057,148,800 

  - เพือ่ก าหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางดา้นผงัเมอืง ใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน าไปพฒันาพื้นทีอ่ย่างเป็นระบบ
    และมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วถิชีวีติ และการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื

 พื้นทีเ่มอืง ชมุชน และจงัหวดั ทีม่กีารก าหนดแนวทางและแผนงานโครงการในการพฒันาพื้นที่

              15,535,973,800 
              15,535,973,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. วางและจดัท าผงัเมอืง
2. สนบัสนุนและส่งเสรมิดา้นการผงัเมอืง
3. พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผงัเมอืงทีจ่ดัท  า

เชงิปรมิาณ : จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิดา้นการผงัเมอืง
เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีม่รีะบบภูมศิาสตร์
สารสนเทศ(GIS)
เชงิคุณภาพ : พื้นทีเ่มอืง/ชมุชน ทีไ่ดร้บั
การวางผงัเมอืงแลว้เสร็จ มกีารประกาศบงัคบัใช ้
และมกีรอบแนวทางในการพฒันาพื้นทีอ่ย่างเหมาะสม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนดา้นการผงัเมือง 2,057,148,800 บาท
1. งบด าเนินงาน 126,724,700           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,460,600           บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 104,550,600           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,470,200              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 922,000                บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน 3,191,700              บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 25,124,400             บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,929,400              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,912,500              บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 14,128,800             บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 28,615,200             บาท
(9) ค่าสมัมนาและฝึกอบรม 6,533,700              บาท
(10) ค่ารบัรองและพธิีการ 5,000                   บาท
(11) ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 397,000                บาท
(12) วสัดุส านกังาน 7,601,100              บาท
(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 3,035,200              บาท
(14) วสัดุก่อสรา้ง 200,800                บาท
(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 231,700                บาท
(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 182,500                บาท
(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,569,400              บาท
(18) วสัดุแผนทีภ่าพถ่ายออรโ์ธสี 1,500,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์9 คนั 2,673,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,365,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,673,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,673,000              บาท

(3) ค่าเช่ารถใหม ่(21 คนั) 21 คนั 6,237,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,586,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,638,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,237,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,237,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,237,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 6,237,000              บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 13,264,100            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 4,927,400              บาท
(2) ค่าประปา 540,500                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 3,416,400              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 1,750,100              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,629,700              บาท

2. งบลงทนุ 51,334,800            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 51,334,800            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 51,334,800            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,662,100              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,662,100              บาท
รวม 15 รายการ (รวม 156 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,360,000              บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,047,000              บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัชุมพร ต าบลนาชะองั 
อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร  1 คนั 1,288,000              บาท
(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธิการและผงัเมอืง
จงัหวดัล  าพนู ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 คนั 1,025,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,713,500             บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 13,479,600             บาท
รวม 14 รายการ (รวม 1,139 หน่วย)

(2) ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 7,739,700              บาท
(3) ระบบส ารองขอ้มลูและกูค้นืขอ้มลู แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,494,200              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 547,700                บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 547,700                บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)
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2.1.1.5 ครุภณัฑส์ ารวจ 12,051,500             บาท
(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 951,500                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีมระบบ GNSS ชนิดหลายความถี ่
พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 ชุด 11,100,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 22,800                 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,800                 บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมพฒันาเมอืงระหวา่งประเทศ 21,800                 บาท
2) เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงสมาคมอาเซยีน - ประเทศไทย 1,000                   บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 1,879,066,500         บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,879,066,500         บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 21,300,000             บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) การวางผงัภาคเหนือ  1 ผงั 27,630,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,630,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,569,400             บาท

(3) การวางผงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  1 ผงั 29,322,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,322,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,277,800             บาท

(4) การวางผงัภาคใต ้ 1 ผงั 26,502,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,502,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,097,200             บาท

(5) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัชยันาท 1 ผงั 28,092,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,092,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,307,100              บาท
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(6) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัสกลนคร 1 ผงั 36,964,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,964,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,035,700              บาท

(7) โครงการศึกษาแผนแมบ่ทเมอืงใหมน่ครราชสมีา 1 โครงการ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(8) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเชียงใหม ่1 รายการ 5,444,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,321,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,064,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,812,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,444,000              บาท

(9) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ 
และชลบรุ ี1 รายการ 3,602,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,154,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,430,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,120,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,602,300              บาท

(10) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัระยอง จนัทบรุ ีและตราด 1 รายการ 3,992,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,127,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,625,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,508,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,992,900              บาท

(11) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัปราจนีบรุ ีและสระแกว้ 1 รายการ 3,845,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,871,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,174,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,851,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,845,400              บาท
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(12) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัภูเก็ต และสงขลา 1 รายการ 3,056,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,811,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,762,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,992,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,056,800              บาท

(13) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัมกุดาหาร หนองคาย 
และนครพนม 1 รายการ 4,026,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,640,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,728,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,885,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,026,400              บาท

(14) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแมฮ่่องสอน และล าพนู 1 รายการ 4,871,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,561,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,312,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,377,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,871,200              บาท

(15) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเชียงราย 1 รายการ 3,790,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,034,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,006,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,236,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,790,600              บาท

(16) การวางผงัภาคตะวนัออก 1 ผงั 9,794,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,350,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,794,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,255,600              บาท

(17) การวางผงัภาคกลาง 1 ผงั 10,022,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,022,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,377,800              บาท

(18) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดับรุรีมัย ์1 ผงั 18,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,200,000             บาท

(19) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัปตัตานี 1 ผงั 12,757,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,757,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 542,900                บาท

(20) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ผงั 16,114,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,114,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 685,700                บาท

(21) การวางผงัเมอืงรวมจงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 ผงั 13,650,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,650,000             บาท

(22) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดับงึกาฬ 1 ผงั 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

(23) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุโขทยั 1 ผงั 14,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,200,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,450,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,350,000             บาท

(24) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัพจิติร 1 ผงั 14,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,700,000             บาท
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(18) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดับรุรีมัย ์1 ผงั 18,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,200,000             บาท

(19) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัปตัตานี 1 ผงั 12,757,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,757,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 542,900                บาท

(20) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ผงั 16,114,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,114,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 685,700                บาท

(21) การวางผงัเมอืงรวมจงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 ผงั 13,650,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,650,000             บาท

(22) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดับงึกาฬ 1 ผงั 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

(23) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุโขทยั 1 ผงั 14,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,200,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,450,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,350,000             บาท

(24) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัพจิติร 1 ผงั 14,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,700,000             บาท
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(25) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ผงั 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

(26) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ผงั 16,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,800,000             บาท

(27) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัศรสีะเกษ 1 ผงั 17,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท

(28) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ผงั 16,114,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,114,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 685,700                บาท

(29)  การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ผงั 16,100,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,100,000             บาท

(30) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัมหาสารคาม 1 ผงั 15,442,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,442,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 657,100                บาท

(31) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัชุมพร 1 รายการ 4,020,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,545,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,709,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,815,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,200              บาท

(32) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 รายการ 6,978,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 83,791,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,758,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,054,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,978,600              บาท

(33) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 รายการ 5,725,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,623,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,924,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,973,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,725,300              บาท

(34) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 รายการ 4,204,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,384,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,277,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,902,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,204,400              บาท
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(31) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัชุมพร 1 รายการ 4,020,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,545,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,709,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,815,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,200              บาท

(32) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 รายการ 6,978,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 83,791,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,758,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,054,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,978,600              บาท

(33) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 รายการ 5,725,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,623,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,924,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,973,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,725,300              บาท

(34) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 รายการ 4,204,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,384,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,277,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,902,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,204,400              บาท
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(35) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัระนอง 1 รายการ 2,901,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,437,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,287,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,248,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,901,600              บาท

(36) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัพงังา 1 รายการ 3,272,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,105,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,421,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,411,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,272,200              บาท

(37) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดักระบี ่1 รายการ 3,501,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,608,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,121,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,985,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,501,300              บาท

(38) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัตรงั 1 รายการ 3,589,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,960,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,392,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,978,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,589,700              บาท

(39) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัพทัลุง 1 รายการ 2,955,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,256,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,451,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,849,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,955,200              บาท

(40) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดันราธิวาส 1 รายการ 4,352,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,631,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,726,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,552,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,352,700              บาท

(41) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคารดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัเพชรบรุ ี1 รายการ 3,128,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,980,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,792,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,128,000              บาท

(42) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคารดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัราชบรุ ี1 รายการ 2,858,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,784,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,156,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,768,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,858,900              บาท

(43) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา สระบรุ ี ชยันาท 
และสงิหบ์รุ ี1 รายการ 3,348,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,275,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,655,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,271,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,348,700              บาท
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(39) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัพทัลุง 1 รายการ 2,955,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,256,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,451,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,849,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,955,200              บาท

(40) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดันราธิวาส 1 รายการ 4,352,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,631,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,726,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,552,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,352,700              บาท

(41) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคารดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัเพชรบรุ ี1 รายการ 3,128,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,980,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,792,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,128,000              บาท

(42) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคารดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัราชบรุ ี1 รายการ 2,858,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,784,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,156,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,768,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,858,900              บาท

(43) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา สระบรุ ี ชยันาท 
และสงิหบ์รุ ี1 รายการ 3,348,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,275,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,655,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,271,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,348,700              บาท
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(44) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครนายก นนทบรุ ีปทมุธานี  
นครปฐม สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม 1 รายการ 3,015,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,178,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,635,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,527,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,015,400              บาท

(45) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัปตัตานี 1 รายการ 13,895,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,915,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,783,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,895,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,236,700              บาท

(46) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัยะลา 1 รายการ 32,381,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,079,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,816,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,381,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,882,100              บาท

(47) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัสตูล 1 รายการ 11,837,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,113,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,222,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,837,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,053,600              บาท

(48) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัขอนแก่น 1 รายการ 51,980,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,759,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,151,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,980,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,626,500              บาท

(49) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัชยัภูม ิ1 รายการ 60,422,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 82,251,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,450,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,422,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,377,900              บาท

(50) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัมหาสารคาม 1 รายการ 25,269,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,398,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,269,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,249,100              บาท

(51) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัเลย 1 รายการ 54,554,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,262,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,852,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,554,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,855,600              บาท
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(48) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัขอนแก่น 1 รายการ 51,980,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,759,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,151,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,980,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,626,500              บาท

(49) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัชยัภูม ิ1 รายการ 60,422,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 82,251,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,450,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,422,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,377,900              บาท

(50) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัมหาสารคาม 1 รายการ 25,269,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,398,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,269,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,249,100              บาท

(51) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัเลย 1 รายการ 54,554,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,262,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,852,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,554,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,855,600              บาท
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(52) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 รายการ 60,489,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 82,342,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,468,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,489,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,383,900              บาท

(53) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 รายการ 18,426,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,083,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,016,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,426,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,640,100              บาท

(54) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดับงึกาฬ 1 รายการ 20,556,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,982,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,596,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,556,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,829,600              บาท

(55) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัศรสีะเกษ 1 รายการ 42,211,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,460,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,492,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,211,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,757,000              บาท

(56) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 รายการ 15,093,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,546,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,109,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,093,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,343,400              บาท

(57) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัพะเยา 1 รายการ 30,249,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,177,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,235,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,249,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,692,400              บาท

(58) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัน่าน 1 รายการ 54,778,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,568,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,913,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,778,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,875,600              บาท

(59) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัก าแพงเพชร 1 รายการ 25,291,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,428,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,885,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,291,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,251,100              บาท

(60) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัสุโขทยั 1 รายการ 19,382,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,384,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,276,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,382,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,725,100              บาท
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(56) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 รายการ 15,093,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,546,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,109,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,093,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,343,400              บาท

(57) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัพะเยา 1 รายการ 30,249,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,177,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,235,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,249,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,692,400              บาท

(58) ส ารวจและจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
มาตราส่วน 1:4,000 ในบรเิวณพื้นทีน่อกชุมชนระดบัเทศบาล 
จงัหวดัน่าน 1 รายการ 54,778,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,568,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,913,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,778,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,875,600              บาท

(59) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัก าแพงเพชร 1 รายการ 25,291,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,428,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,885,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,291,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,251,100              บาท

(60) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัสุโขทยั 1 รายการ 19,382,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,384,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,276,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,382,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,725,100              บาท
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(61) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 รายการ 20,413,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,788,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,557,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,413,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,816,900              บาท

(62) ปรบัปรุงแผนที ่และจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดัสกลนคร 1 รายการ 28,226,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,424,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,684,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,226,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,512,300              บาท

(63) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 45,165,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,482,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,296,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,165,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,020,000              บาท

(64) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอุบลราชธานี 1 รายการ 34,699,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,235,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,447,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,699,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,088,400              บาท

(65) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอุดรธานี 1 รายการ 25,851,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,190,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,038,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,851,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,300,900              บาท

(66) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพษิณุโลก และพจิติร 1 รายการ 33,822,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,041,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,208,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,822,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,010,400              บาท

(67) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครสวรรค ์และลพบรุ ี1 รายการ 34,816,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,394,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,478,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,816,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,098,800              บาท

(68) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัล  าปาง 1 รายการ 27,623,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,602,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,520,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,623,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,458,600              บาท

(69) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัตาก 1 รายการ 36,160,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,224,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,844,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,160,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,218,500              บาท

(70) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอ่างทอง สุพรรณบรุ ี
และอุทยัธานี 1 รายการ 28,773,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,833,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,773,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,561,000              บาท

(71) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแพร่ และอุตรดติถ ์1 รายการ 31,686,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,134,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,626,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,686,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,820,300              บาท

(72) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดักาญจนบรุ ี1 รายการ 42,937,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,449,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,689,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,937,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,821,700              บาท
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(67) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครสวรรค ์และลพบรุ ี1 รายการ 34,816,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,394,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,478,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,816,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,098,800              บาท

(68) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัล  าปาง 1 รายการ 27,623,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,602,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,520,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,623,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,458,600              บาท

(69) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัตาก 1 รายการ 36,160,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,224,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,844,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,160,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,218,500              บาท

(70) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอ่างทอง สุพรรณบรุ ี
และอุทยัธานี 1 รายการ 28,773,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,833,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,773,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,561,000              บาท

(71) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแพร่ และอุตรดติถ ์1 รายการ 31,686,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,134,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,626,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,686,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,820,300              บาท

(72) จดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดักาญจนบรุ ี1 รายการ 42,937,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,449,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,689,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,937,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,821,700              บาท
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(73) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 7,125,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,125,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,375,000              บาท

(74) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 7,388,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,388,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,611,100              บาท

(75) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 9,236,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,236,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,263,900              บาท

(76) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 6,861,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,861,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,138,900              บาท

(77) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพภูมสิารสนเทศกลางดา้นผงัเมอืง 
(ONE DPT) ระยะที ่3 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 30,000,000             บาท
(78) การศึกษาออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงเก่าเชียงราย 
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 ผงั 13,000,000             บาท
(79) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนแมจ่นั อ าเภอแมจ่นั 
จงัหวดัเชียงราย 1 ผงั 12,500,000             บาท
(80) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนทา่ศาลา อ าเภอทา่ศาลา 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ผงั 12,500,000             บาท
(81) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงระนอง 
อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 ผงั 13,000,000             บาท
(82) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนตะกัว่ป่า 
อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 1 ผงั 13,000,000             บาท
(83) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนแกลง 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 ผงั 13,000,000             บาท
(84) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงเก่าแพร่ 
อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ผงั 13,000,000             บาท

(85) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงยโสธร 
อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 ผงั 13,000,000             บาท
(86) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงพษิณุโลก 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ผงั 13,000,000             บาท
(87) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนนครไทย 
อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 ผงั 12,500,000             บาท
(88) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงสุรนิทร ์
อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ผงั 13,000,000             บาท
(89) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนหลงัสวน 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 1 ผงั 12,500,000             บาท
(90) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบางคลา้ 
อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ผงั 12,500,000             บาท
(91) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงสตูล 
อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 ผงั 13,000,000             บาท
(92) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนป่าโมก 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 ผงั 12,500,000             บาท
(93) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 ผงั 12,500,000             บาท
(94) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงอ่างทอง 
อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 ผงั 12,500,000             บาท
(95) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงราย 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(96) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงเพชรบรุ ี1 แหง่ 12,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,500,000             บาท

(97) การปรบัปรุงแผนทีแ่ละจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดับรุรีมัย ์รอ้ยเอ็ด สุรนิทร ์1 รายการ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 84,000,000             บาท
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(85) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงยโสธร 
อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 ผงั 13,000,000             บาท
(86) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงพษิณุโลก 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ผงั 13,000,000             บาท
(87) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนนครไทย 
อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 ผงั 12,500,000             บาท
(88) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงสุรนิทร ์
อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ผงั 13,000,000             บาท
(89) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนหลงัสวน 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 1 ผงั 12,500,000             บาท
(90) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบางคลา้ 
อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ผงั 12,500,000             บาท
(91) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงสตูล 
อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 ผงั 13,000,000             บาท
(92) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนป่าโมก 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 ผงั 12,500,000             บาท
(93) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 ผงั 12,500,000             บาท
(94) การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนเมอืงอ่างทอง 
อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 ผงั 12,500,000             บาท
(95) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงราย 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(96) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงเพชรบรุ ี1 แหง่ 12,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,500,000             บาท

(97) การปรบัปรุงแผนทีแ่ละจดัท าขอ้มลูการใชป้ระโยชนอ์าคาร
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 
จงัหวดับรุรีมัย ์รอ้ยเอ็ด สุรนิทร ์1 รายการ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 84,000,000             บาท
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(98) การจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบภูมสิารสนเทศ 
(GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บรเิวณอ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอบา้นฉาง
อ าเภอนิคมพฒันา อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
และพื้นทีต่่อเน่ือง 1 รายการ 10,140,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,140,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,560,000             บาท

(99) การจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบภูมสิารสนเทศ 
(GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บรเิวณอ าเภอเมอืงชลบรุ ีอ าเภอสตัหบี 
อ าเภอบางละมงุ อ าเภอศรรีาชา อ าเภอพานทอง อ าเภอพนสันิคม 
และอ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ 16,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 84,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,200,000             บาท

(100) การจดัท าขอ้มลูทางกายภาพการผงัเมอืง ดว้ยระบบภูมสิารสนเทศ 
(GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บรเิวณอ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา อ าเภอบา้นโพธิ์ 
และอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 รายการ 6,120,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,120,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,480,000             บาท

(101) การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ระดบัอ าเภอ 1 รายการ 98,892,000             บาท
(102) โครงการตดิตามและประเมนิผลผงัเมอืงรวมจงัหวดั 
และผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน 1 โครงการ 11,165,700             บาท

บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             1,798.6267 -             -             1,798.6267 
-                644.4476      -                -                644.4476      
-                74.5714        -                -                74.5714        
-                1,079.6077    -                -                1,079.6077    

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1,008
(1,008)

233 240 240 240

รอ้ยละ 50
(50)

50 50 50 50

ลา้นบาท 7,562.8093    1,798.6267    1,800.0000    1,800.0000    1,800.0000    
ลา้นบาท 7,562.8093    1,798.6267    1,800.0000    1,800.0000    1,800.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 7,562.8093    1,798.6267    1,800.0000    1,800.0000    1,800.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.6  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  1,798,626,700 
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  1,798,626,700 

 - เพือ่ก่อสรา้งและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานในเขตพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหเ้กดิความสะดวกปลอดภยั
   ในชวีติและทรพัยส์นิ และกระตุน้เศรษฐกจิในพื้นที ่ซึง่เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   ใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่มีกีารประกอบอาชพีทีย่ ัง่ยนื

 พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล

              14,761,436,000 
              14,761,436,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีฟ่ารม์ตวัอย่างฯ
3. ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีช่มุชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ใหม้คีวามน่าอยู ่ปลอดภยั
เชงิคุณภาพ : จ านวนความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นทีไ่ดร้บัการตอบสนองไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 50 ของความตอ้งการ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             1,798.6267 -             -             1,798.6267 
-                644.4476      -                -                644.4476      
-                74.5714        -                -                74.5714        
-                1,079.6077    -                -                1,079.6077    

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1,008
(1,008)

233 240 240 240

รอ้ยละ 50
(50)

50 50 50 50

ลา้นบาท 7,562.8093    1,798.6267    1,800.0000    1,800.0000    1,800.0000    
ลา้นบาท 7,562.8093    1,798.6267    1,800.0000    1,800.0000    1,800.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 7,562.8093    1,798.6267    1,800.0000    1,800.0000    1,800.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.6  แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  1,798,626,700 
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  1,798,626,700 

 - เพือ่ก่อสรา้งและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานในเขตพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหเ้กดิความสะดวกปลอดภยั
   ในชวีติและทรพัยส์นิ และกระตุน้เศรษฐกจิในพื้นที ่ซึง่เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   ใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่มีกีารประกอบอาชพีทีย่ ัง่ยนื

 พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล

              14,761,436,000 
              14,761,436,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีฟ่ารม์ตวัอย่างฯ
3. ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีช่มุชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ใหม้คีวามน่าอยู ่ปลอดภยั
เชงิคุณภาพ : จ านวนความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นทีไ่ดร้บัการตอบสนองไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 50 ของความตอ้งการ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,798,626,700 บาท
1. งบลงทนุ 1,798,626,700         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,798,626,700         บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,798,626,700         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 578,108,000           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 474,153,600           บาท
รวม 92 รายการ (รวม 92 หน่วย)

(2) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายมนีุ - จาบงั หมูท่ี ่3 
ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 4.400 กิโลเมตร 1 แหง่ 4,140,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,708,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,141,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,425,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,140,400              บาท

(3) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายควนธง หมูท่ี ่11, หมูท่ี ่2 
ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 แหง่ 16,200,000             บาท
(4) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายป่ากนั-หลกัเขต 30 หมูท่ี ่1 
ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4.470 กิโลเมตร 1 แหง่ 18,774,000             บาท
(5) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายหา้แยก - น า้ตกไอรต์อืดอ 
หมูท่ี1่ ต าบลศรบีรรพต  อ าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธิวาส 
ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร  1 แหง่ 10,800,000             บาท
(6) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายบา้นหวา้หลงั-คูนายสงัข ์
หมูท่ี ่10 ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.880 กิโลเมตร 1 แหง่ 13,580,000             บาท
(7) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายควนคราม หมูท่ี ่8 
ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร 1 แหง่ 11,480,000             บาท
(8) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายบา้นกระอาน 
หมูท่ี ่4 - บา้นควนกลอย หมูท่ี ่10 ต าบลทา่มว่ง อ าเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 แหง่ 18,900,000             บาท
(9) โครงการปรบัปรุงถนนในชุมชน สายไอรล์าคอ-ไอรล์าคอใน หมูท่ี ่5 
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส ความกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 แหง่ 10,080,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,220,518,700         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 41,340,800             บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ระบบระบายน า้พรอ้มถนน เพือ่รองรบัอุทกภยัของเมอืง 
บรเิวณพื้นทีต่  าบลรูสะมแิล ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปตัตานี ความยาว 1100 เมตร (ระยะที ่2) 1 แหง่ 4,761,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,571,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,666,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,761,900              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะปากแมน่ า้ปตัตานี พรอ้มงานปรบัภูมทิศัน ์
หมูท่ี ่6 บา้นสวนสมเดจ็ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 1,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท

(4) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมปตัตานี อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปตัตานี ระยะที ่2 1 แหง่ 10,651,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,106,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,242,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,651,400             บาท

(5) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณชุมชนหา้แยกก าปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยะลา ความยาว 2,225 เมตร 1 แหง่ 14,023,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 98,775,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,760,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,176,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,815,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,023,100             บาท
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,220,518,700         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 41,340,800             บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ระบบระบายน า้พรอ้มถนน เพือ่รองรบัอุทกภยัของเมอืง 
บรเิวณพื้นทีต่  าบลรูสะมแิล ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปตัตานี ความยาว 1100 เมตร (ระยะที ่2) 1 แหง่ 4,761,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,571,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,666,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,761,900              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะปากแมน่ า้ปตัตานี พรอ้มงานปรบัภูมทิศัน ์
หมูท่ี ่6 บา้นสวนสมเดจ็ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 1,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท

(4) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมปตัตานี อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปตัตานี ระยะที ่2 1 แหง่ 10,651,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,106,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,242,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,651,400             บาท

(5) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณชุมชนหา้แยกก าปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยะลา ความยาว 2,225 เมตร 1 แหง่ 14,023,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 98,775,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,760,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,176,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,815,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,023,100             บาท
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(6) โครงการก่อสรา้งและพฒันาระบบระบายน า้พื้นทีชุ่มชนคูหามขุ 
และพื้นทีชุ่มชนตลาดเมอืงใหม ่เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 8,915,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 84,990,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,058,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,016,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,915,000              บาท

(7) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่2) ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 2,623,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,559,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,623,500              บาท

(8) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นโคกปาฆาบอืซา (ระยะที ่2) ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันราธิวาส  1 แหง่ 1,609,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,250,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,609,600              บาท

(9) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นโคกโก (ระยะที ่2) ต าบลโตะ๊เดง็ อ าเภอสุไหงปาด ี
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 3,293,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,890,100              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,293,200              บาท

(10) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นปาลูกากาบสั (ระยะที ่2) ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 3,293,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,890,100              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,293,200              บาท

(11) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที ่2) ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี
จงัหวดันราธิวาส  1 แหง่ 2,341,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,940,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,418,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,341,500              บาท

(12) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นป่าไผ ่(ระยะที ่2) ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส  1 แหง่ 1,609,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,250,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,609,600              บาท

(13) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธิวาส 
บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่2) ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 5,107,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,570,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,115,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,346,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,107,600              บาท

(14) โครงการก่อสรา้งถงัเก็บน า้ใสส าหรบัโรงผลติน า้ประปา 
ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 7,430,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,497,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,997,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,069,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,430,400              บาท

(15) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
รมิคลองม าบงั บรเิวณขา้งส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล 
ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 5,788,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,510,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,788,300              บาท
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(11) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที ่2) ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี
จงัหวดันราธิวาส  1 แหง่ 2,341,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,940,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,418,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,341,500              บาท

(12) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นป่าไผ ่(ระยะที ่2) ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส  1 แหง่ 1,609,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,250,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,609,600              บาท

(13) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธิวาส 
บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่2) ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 5,107,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,570,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,115,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,346,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,107,600              บาท

(14) โครงการก่อสรา้งถงัเก็บน า้ใสส าหรบัโรงผลติน า้ประปา 
ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 7,430,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,497,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,997,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,069,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,430,400              บาท

(15) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
รมิคลองม าบงั บรเิวณขา้งส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล 
ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 5,788,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,510,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,788,300              บาท
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(16) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสุไหงปาด ี
บรเิวณวดัประชุมชลธารา หมูท่ี ่6 ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 325 เมตร 1 แหง่ 6,495,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,930,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,848,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,495,400              บาท

(17) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองไอกานูวา 
บรเิวณศูนยฝึ์กวชิาชีพอ าเภอสุครินิ หมูท่ี ่6 ต าบลมาโมง อ าเภอสุครินิ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 2,158,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,850,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,572,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,119,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,158,200              บาท

(18) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก (จดุที ่1) 
บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 2,851,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,340,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,159,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,329,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,851,000              บาท

(19) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว หมูท่ี ่1 
ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 6,867,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,250,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,867,200              บาท

(20) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอเหนือ 
(จดุที ่1) หมูท่ี ่13 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 3,527,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,910,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,527,200              บาท

(21) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอเหนือ 
(จดุที ่2) หมูท่ี ่13 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 3,587,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,970,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,587,200              บาท

(22) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั หมูท่ี ่3 
ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 2,147,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,370,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,253,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,147,700              บาท

(23) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู หมูท่ี ่6 
ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส (ต่อเน่ือง) 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,927,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,310,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,927,200              บาท

(24) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
เขตเทศบาลต าบลตนัหยงมสั หมูท่ี ่1 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 5,617,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,840,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,253,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,617,700              บาท

(25) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก 
หมูท่ี ่1 ต าบลมะรอืโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 575 เมตร 1 แหง่ 6,464,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,820,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,564,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,791,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,464,300              บาท
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(21) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอเหนือ 
(จดุที ่2) หมูท่ี ่13 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 3,587,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,970,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,587,200              บาท

(22) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั หมูท่ี ่3 
ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 2,147,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,370,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,253,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,147,700              บาท

(23) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู หมูท่ี ่6 
ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส (ต่อเน่ือง) 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,927,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,310,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,927,200              บาท

(24) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
เขตเทศบาลต าบลตนัหยงมสั หมูท่ี ่1 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 5,617,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,840,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,253,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,617,700              บาท

(25) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก 
หมูท่ี ่1 ต าบลมะรอืโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 575 เมตร 1 แหง่ 6,464,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,820,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,564,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,791,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,464,300              บาท
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(26) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกือนี (ต่อเน่ือง) 
เขตเทศบาลต าบลตน้ไทร หมูท่ี ่1 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 504,800                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,570,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,572,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,493,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 504,800                บาท

(27) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก เขตเทศบาลต าบล
บูเกะ๊ตา หมูท่ี ่2 ต าบลโละ๊จูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 6,381,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,870,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,159,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,329,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,381,000              บาท

(28) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองสามคัค ี
(ฝัง่ถนนสามคัค ีสาย ก) บรเิวณโรงพยาบาลปตัตานี ถงึวทิยาลยั
อาชีวศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 
ความยาว 1,035 เมตร 1 แหง่ 25,285,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,860,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,501,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,073,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,285,300             บาท

(29) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณโคง้ยะหริ่งฝัง่จะบงัตกิอ และบรเิวณเขื่อนจะบงัตกิอ
ถงึสะพานเฉลมิพระเกียรต ิต าบลจะบงัตกิอ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปตัตานี ความยาว 320 เมตร 1 แหง่ 5,309,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,544,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,707,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,527,100              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,309,500              บาท

(30)  โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัการกดัเซาะปากแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัภูมทิศัน ์บา้นสวนสมเดจ็ (ระยะที ่3) ต าบลรูสะมแิล 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 360 เมตร 1 แหง่ 14,134,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,980,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,950,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,895,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,134,300             บาท

(31) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่เลยีบถนนสาย
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลรูสะมแิล 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 725 เมตร 1 แหง่ 14,214,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,770,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,617,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,214,800             บาท

(32) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตาชี ต าบลตาชี 
อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 8,121,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,585,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,171,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,121,400              บาท

(33) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชุมชนบา้นจารู เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 
ความยาว 530 เมตร 1 แหง่ 8,515,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,106,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,027,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,563,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,515,500              บาท

(34) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ บา้นสองพีน่อ้ง หมูท่ี ่1 
ต าบลทา่โพธิ์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 4,537,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,429,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,187,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,537,500              บาท

(35) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา 
บรเิวณกุโบรบ์า้นหวัสะพาน หมูท่ี ่7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 4,608,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,187,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,608,500              บาท
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(31) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่เลยีบถนนสาย
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลรูสะมแิล 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 725 เมตร 1 แหง่ 14,214,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,770,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,617,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,214,800             บาท

(32) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตาชี ต าบลตาชี 
อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 8,121,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,585,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,171,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,121,400              บาท

(33) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชุมชนบา้นจารู เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 
ความยาว 530 เมตร 1 แหง่ 8,515,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,106,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,027,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,563,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,515,500              บาท

(34) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ บา้นสองพีน่อ้ง หมูท่ี ่1 
ต าบลทา่โพธิ์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 4,537,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,429,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,187,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,537,500              บาท

(35) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา 
บรเิวณกุโบรบ์า้นหวัสะพาน หมูท่ี ่7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 4,608,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,187,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,608,500              บาท
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(36) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นชายคลอง หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 7,547,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,978,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,547,500              บาท

(37) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่บา้นทา่โพธิ์ หมูท่ี ่3 
ต าบลทา่โพธิ์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 270 เมตร 1 แหง่ 4,710,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,999,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,810,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,478,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,710,500              บาท

(38) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บรเิวณชุมชนขนมจนี 
หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 360 เมตร 1 แหง่ 7,938,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,385,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,080,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,366,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,938,100              บาท

(39) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นคลองขดุ 
หมูท่ี ่9 (ช่วงที ่1) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 6,615,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท

(40) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
รมิคลองม าบงัเชื่อมคลองตายาย ซอยผลทว ีต าบลคลองขดุ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 8,266,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,440,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,266,100              บาท

(41) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
รมิคลองม าบงั บรเิวณโครงการจดัรูปทีด่นิฯ ต าบลควนขนั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 8,276,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,450,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,276,100              บาท

(42) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นในใส หมูท่ี ่15 
ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,717,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,680,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,717,700              บาท

(43) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นวงัช่อนชยั 
หมูท่ี ่17 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,717,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,680,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,717,700              บาท

(44) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู 
บรเิวณชุมชนตลาดสดพฒันา หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู 
จงัหวดัสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 6,615,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท

(45) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นคลองขดุ 
หมูท่ี ่9 (ช่วงที ่2) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 6,615,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท
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(41) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
รมิคลองม าบงั บรเิวณโครงการจดัรูปทีด่นิฯ ต าบลควนขนั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 8,276,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,450,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,276,100              บาท

(42) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นในใส หมูท่ี ่15 
ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,717,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,680,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,717,700              บาท

(43) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นวงัช่อนชยั 
หมูท่ี ่17 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,717,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,680,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,717,700              บาท

(44) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู 
บรเิวณชุมชนตลาดสดพฒันา หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู 
จงัหวดัสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 6,615,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท

(45) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองละงู บา้นคลองขดุ 
หมูท่ี ่9 (ช่วงที ่2) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 6,615,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท
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(46) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงู บา้นคลองขดุ หมูท่ี ่9 
(จดุที ่2 หลงัปัม๊ปตท.) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
ความยาว 300  เมตร 1 แหง่ 11,497,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,497,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,502,500              บาท

(47) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
รมิคลองม าบงั หมูท่ี ่2 บา้นกะดุ ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล 
จงัหวดัสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 9,821,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,350,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,270,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,821,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,259,000              บาท

(48) การศึกษาจดัท าแผนแมบ่ทและส ารวจออกแบบการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้1 รายการ 18,083,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,083,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(49) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงูจากบรเิวณกุโบร ์- 
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู 
จงัหวดัสตูล ช่วงที ่1  ความยาว 500  เมตร  1 แหง่ 10,269,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,730,800             บาท

(50) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงู หมูท่ี ่15 บา้นในใส - 
หมูท่ี ่17 บา้นวงัช่อนชยั ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ช่วงที ่1 
ความยาว 500  เมตร  1 แหง่ 10,269,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,730,800             บาท

(51) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงู หมูท่ี ่3 บา้นเกาะยวน 
ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 400  เมตร  1 แหง่ 11,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(52) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ชายหาดบางศิลา ต าบลละงู 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 400 เมตร  1 แหง่ 9,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,800,000              บาท

(53) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมูท่ี ่4 
ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 20,859,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,859,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,540,800             บาท

(54) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ชายทะเล บา้นทุง่สะโบะ๊ หมูท่ี ่2 
ต าบลทุง่บหุลงั อ าเภอทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล ความยาว 480 เมตร  1 แหง่ 11,960,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,840,000              บาท

(55) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
คลองตายาย ช่วงที ่1 ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 
ความยาว 500 เมตร  1 แหง่ 8,557,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,557,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,442,300             บาท



361

(51) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงู หมูท่ี ่3 บา้นเกาะยวน 
ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 400  เมตร  1 แหง่ 11,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(52) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ชายหาดบางศิลา ต าบลละงู 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 400 เมตร  1 แหง่ 9,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,800,000              บาท

(53) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมูท่ี ่4 
ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 20,859,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,859,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,540,800             บาท

(54) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ชายทะเล บา้นทุง่สะโบะ๊ หมูท่ี ่2 
ต าบลทุง่บหุลงั อ าเภอทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล ความยาว 480 เมตร  1 แหง่ 11,960,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,840,000              บาท

(55) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
คลองตายาย ช่วงที ่1 ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 
ความยาว 500 เมตร  1 แหง่ 8,557,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,557,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,442,300             บาท
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(56) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณชุมชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่1)  
ต าบลจะบงัตกิอ  อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 450 เมตร 1 แหง่ 19,402,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,180,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,436,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,402,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,341,200             บาท

(57) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณชุมชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่2)  
ต าบลจะบงัตกิอ  อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 450 เมตร 1 แหง่ 17,739,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,490,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,498,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,739,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,252,400             บาท

(58) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณชุมชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่3) 
ต าบลจะบงัตกิอ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 435 เมตร 1 แหง่ 17,130,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,030,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,206,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,130,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,694,000             บาท

(59) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอุเทน บรเิวณพรุบาโกย - 
สะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 1,160 เมตร 1 แหง่ 26,696,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 98,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,696,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,703,400             บาท

(60) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชุมชนเปาะยานี เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 900 เมตร 1 แหง่ 26,468,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,468,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,531,200             บาท

(61) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตาชี (ระยะที ่2) 
ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แหง่ 15,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(62) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก 
บรเิวณบา้นกวัลอตะ๊ หมูท่ี ่4 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส  ความยาว  600  เมตร 1 แหง่ 13,186,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,186,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,213,300              บาท

(63) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 
(จดุที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 11,883,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท

(64) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊ 
หมูท่ี ่8 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 11,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,750,000             บาท

(65) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก 
(จดุที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลมะรอืโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 8,775,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,680,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,775,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,945,000              บาท
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(61) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตาชี (ระยะที ่2) 
ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แหง่ 15,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(62) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก 
บรเิวณบา้นกวัลอตะ๊ หมูท่ี ่4 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส  ความยาว  600  เมตร 1 แหง่ 13,186,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,186,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,213,300              บาท

(63) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 
(จดุที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 11,883,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท

(64) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊ 
หมูท่ี ่8 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 11,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,750,000             บาท

(65) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก 
(จดุที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลมะรอืโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 8,775,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,680,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,775,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,945,000              บาท
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(66) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
บรเิวณบา้นลาไม หมูท่ี ่5 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 400 เมตร  1 แหง่ 13,263,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,263,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,736,800             บาท

(67) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองวดัโตะ๊โมะ๊ 
บรเิวณวดัโตะ๊โมะ๊ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุครินิ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 7,687,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,687,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,712,500              บาท

(68) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นแมท่อมออก 
หมูท่ี ่4 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 12,357,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,357,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,642,900              บาท

(69) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เทพา บา้นบอ่เตย หมูท่ี ่1 
ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 13,685,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,750,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,685,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,115,000             บาท

(70) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมูท่ี ่2 
ต าบลบา้นหาร อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 12,271,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,271,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,128,100              บาท

(71) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกเหนือ 
หมูท่ี ่5 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 270 เมตร 1 แหง่ 11,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,160,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,120,000              บาท

(72) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงู จากบรเิวณชุมชนขนมจนี 
หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร  1 แหง่ 9,660,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,660,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,140,000              บาท

(73) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเบตง ต าบลยะรม 
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร 1 แหง่ 18,962,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,962,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,437,900             บาท

(74) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณสะพานเมอืงนิบง ต าบลยุโป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 800 เมตร 1 แหง่ 21,514,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,514,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,285,300             บาท

(75) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองบอืตงิ 
(ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา) ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 470 เมตร 1 แหง่ 13,097,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,370,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,274,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,097,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,999,000             บาท
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(71) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกเหนือ 
หมูท่ี ่5 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 270 เมตร 1 แหง่ 11,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,160,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,120,000              บาท

(72) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่คลองละงู จากบรเิวณชุมชนขนมจนี 
หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร  1 แหง่ 9,660,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,660,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,140,000              บาท

(73) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเบตง ต าบลยะรม 
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร 1 แหง่ 18,962,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,962,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,437,900             บาท

(74) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณสะพานเมอืงนิบง ต าบลยุโป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 800 เมตร 1 แหง่ 21,514,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,514,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,285,300             บาท

(75) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองบอืตงิ 
(ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา) ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 470 เมตร 1 แหง่ 13,097,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,370,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,274,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,097,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,999,000             บาท
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(76) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองสามคัค ี
(ฝัง่โรงพยาบาลปตัตานี) บรเิวณโรงพยาบาลปตัตานี ถงึวทิยาลยั
อาชีวศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 600 เมตร 1 แหง่ 14,750,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,330,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,066,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,750,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,513,700             บาท

(77) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มบรเิวณรมิคลองกระแนร ี
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 350 เมตร 1 แหง่ 11,446,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,480,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,446,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,473,600              บาท

(78) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 
(จดุที ่3) หมูท่ี ่1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 11,883,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท

(79) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 
(จดุที ่4) หมูท่ี ่1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 11,883,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท

(80) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
เขตเทศบาลต าบลตนัหยงมสั (จดุที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลตนัหยงมสั 
อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 9,125,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,125,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,875,000             บาท

(81) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่1) 
หมูท่ี ่2 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 8,212,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,212,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,387,500             บาท

(82) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่1) 
หมูท่ี ่7 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(83) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นแหร 
บรเิวณวดัศรนีคร ต าบลครีเีขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แหง่ 20,453,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,453,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,546,900             บาท

(84) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชุมชนก าปงบารู ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 820 เมตร 1 แหง่ 24,062,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,062,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,937,500             บาท

(85) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณบา้นบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 420 เมตร 1 แหง่ 16,699,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,700,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,940,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,699,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,060,600             บาท
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(81) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่1) 
หมูท่ี ่2 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 8,212,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,212,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,387,500             บาท

(82) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่1) 
หมูท่ี ่7 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(83) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นแหร 
บรเิวณวดัศรนีคร ต าบลครีเีขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แหง่ 20,453,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,453,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,546,900             บาท

(84) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชุมชนก าปงบารู ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 820 เมตร 1 แหง่ 24,062,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,062,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,937,500             บาท

(85) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปตัตานี 
บรเิวณบา้นบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 420 เมตร 1 แหง่ 16,699,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,700,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,940,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,699,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,060,600             บาท
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(86) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มชุมชนบา้นดอนรกั 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ฝัง่ซา้ย) บา้นดอนรกั หมูท่ี ่1 ต าบลดอนรกั 
อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แหง่ 12,228,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,930,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,786,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,228,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,915,800              บาท

(87) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มชุมชนบา้นดอนรกั 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ฝัง่ขวา) บา้นดอนรกั หมูท่ี ่1 ต าบลดอนรกั 
อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แหง่ 12,126,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,730,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,746,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,126,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,858,000              บาท

(88) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองกูลูวง (ฝัง่ซา้ยและขวา) 
บา้นกนัร ีหมูท่ี ่4 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 386 เมตร 1 แหง่ 11,146,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,280,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,146,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,973,300              บาท

(89) โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 
บรเิวณถนนสุขยางค ์เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 20,413,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,640,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,413,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,146,900             บาท

(90) โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกีฬาและนนัทนาการตามผงัเมอืง
ชุมชนเทศบาลต าบลตน้ไทร อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,788,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,788,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,211,500              บาท

(91) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะฝัง่ซา้ย 
(ตอนที ่2) บา้นกะลูแป หมูท่ี ่5 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 745 เมตร 1 แหง่ 21,280,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,080,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,280,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,040,000             บาท

(92) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่2) 
หมูท่ี ่2 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 615 เมตร 1 แหง่ 8,410,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,650,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,530,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,410,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,709,800             บาท

(93) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่2) 
หมูท่ี ่7 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(94) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่4) ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 11,800,000             บาท
(95) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นปาฆาบอืซา (ระยะที ่4) ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 13,300,000             บาท
(96) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองคู บา้นหวัควน หมูท่ี ่11 
ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
(97) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองนาทว ีหมูท่ี ่1 
ต าบลทา่ประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 14,500,000             บาท
(98) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 
ตอนที ่1 บา้นโคกมว่ง หมูท่ี ่5 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 684 เมตร 1 แหง่ 9,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,300,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,200,000             บาท
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(91) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะฝัง่ซา้ย 
(ตอนที ่2) บา้นกะลูแป หมูท่ี ่5 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 745 เมตร 1 แหง่ 21,280,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,080,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,280,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,040,000             บาท

(92) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่2) 
หมูท่ี ่2 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 615 เมตร 1 แหง่ 8,410,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,650,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,530,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,410,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,709,800             บาท

(93) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่2) 
หมูท่ี ่7 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(94) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่4) ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 11,800,000             บาท
(95) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นปาฆาบอืซา (ระยะที ่4) ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 13,300,000             บาท
(96) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองคู บา้นหวัควน หมูท่ี ่11 
ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
(97) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองนาทว ีหมูท่ี ่1 
ต าบลทา่ประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 14,500,000             บาท
(98) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 
ตอนที ่1 บา้นโคกมว่ง หมูท่ี ่5 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 684 เมตร 1 แหง่ 9,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,300,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,200,000             บาท
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(99) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊บูตอเหนือ 
(จดุที ่3) หมูท่ี ่13 ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 1,250 เมตร 1 แหง่ 11,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,000,000             บาท

(100) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชุมชนนดัโตะ๊โมง ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,250 เมตร 1 แหง่ 15,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท

(101) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เทพา (ต่อเน่ือง) 
บา้นบอ่เตย หมูท่ี ่1 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(102) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 
ตอนที ่3 บา้นงาแม ่หมูท่ี ่4 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาว 603 เมตร 1 แหง่ 7,840,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,840,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,360,000             บาท

(103) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ตอนที ่1) บา้นตะลุโบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลปะกาฮะรงั 
อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,540,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,540,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,160,000             บาท

(104) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ตอนที ่2) บา้นตะลุโบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลปะกาฮะรงั 
อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,580,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,580,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,320,000             บาท

(105) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ตอนที ่3) บา้นตะลุโบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลปะกาฮะรงั 
อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความยาว 435 เมตร 1 แหง่ 7,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท

(106) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ขวา) 
ตอนที ่1 บา้นตะลุโบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 516 เมตร 1 แหง่ 6,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,800,000             บาท

(107) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู (จดุที ่4) หมูท่ี ่6 
ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(108) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี บา้นจางา 
ตอนที ่1 หมูท่ี ่2 ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 300 เมตร 1 แหง่ 4,120,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,120,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,480,000             บาท

(109) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว (จดุที ่3) 
หมูท่ี ่1 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร  1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(110) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นก าปงปูลาโตะ๊บซูี 
(จดุที ่1) หมูท่ี ่8 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(105) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ตอนที ่3) บา้นตะลุโบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลปะกาฮะรงั 
อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความยาว 435 เมตร 1 แหง่ 7,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท

(106) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ขวา) 
ตอนที ่1 บา้นตะลุโบะ๊ หมูท่ี ่1 ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 516 เมตร 1 แหง่ 6,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,800,000             บาท

(107) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู (จดุที ่4) หมูท่ี ่6 
ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(108) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มรมิแมน่ า้ปตัตานี บา้นจางา 
ตอนที ่1 หมูท่ี ่2 ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 
ความยาวรวม 300 เมตร 1 แหง่ 4,120,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,120,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,480,000             บาท

(109) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว (จดุที ่3) 
หมูท่ี ่1 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร  1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(110) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นก าปงปูลาโตะ๊บซูี 
(จดุที ่1) หมูท่ี ่8 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(111) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัน า้ทว่มเลยีบถนนสาย
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ฝัง่ขวา) 
บา้นรูสะมแิล หมูท่ี ่1 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 
จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 470 เมตร 1 แหง่ 5,310,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,310,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,240,000             บาท

(112) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก 
บรเิวณบา้นแลแบะ๊ (จดุที ่2) หมูท่ี ่8 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 1,225  เมตร 1 แหง่ 9,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,200,000             บาท

(113) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้โก-ลก 
บรเิวณบา้นแลแบะ๊ (จดุที ่3) หมูท่ี ่8 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 1,030 เมตร 1 แหง่ 8,240,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,240,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,960,000             บาท

(114) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
เขตเทศบาลต าบลตนัหยงมสั (จดุที ่3)  หมูท่ี ่1 ต าบลตนัหยงมสั 
อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 4,760,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,760,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,040,000             บาท

(115) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
บรเิวณบา้นลาไม (จดุที ่2) หมูท่ี ่5 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส ความยาว 500  เมตร 1 แหง่ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(116) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแวง้ บรเิวณบา้นสะบอืรงั 
หมูท่ี ่3 ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 980 เมตร  1 แหง่ 5,605,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,028,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,605,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,422,400             บาท

(117) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองจาเราะปาตอ หมูท่ี ่6 
บา้นปอเนาะ ต าบลสุวาร ีอ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(118) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตอืระ - ลูโบะ๊ซามา 
บา้นตอืระ หมูท่ี ่2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 5,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(119) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การนนัทนาการ 
บรเิวณชุมชนตลาดเมอืงใหม ่เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(120) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธิวาส 
บรเิวณศาลหลกัเมอืงจงัหวดันราธิวาส และพระบรมราชานุสาวรยี ์
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่6 ต าบลโคกเคยีน 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(121) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธิวาส 
บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่3) ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
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(117) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองจาเราะปาตอ หมูท่ี ่6 
บา้นปอเนาะ ต าบลสุวาร ีอ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(118) โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตอืระ - ลูโบะ๊ซามา 
บา้นตอืระ หมูท่ี ่2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 5,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(119) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การนนัทนาการ 
บรเิวณชุมชนตลาดเมอืงใหม ่เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(120) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธิวาส 
บรเิวณศาลหลกัเมอืงจงัหวดันราธิวาส และพระบรมราชานุสาวรยี ์
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่6 ต าบลโคกเคยีน 
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(121) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธิวาส 
บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่3) ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
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(122) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้เพือ่ป้องกนัน า้ทว่ม 
บรเิวณสวนขวญัเมอืง เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา  1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท

(123) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศวดัไทยพฒันาราม
ต าบลครีเีขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 5,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,400,000             บาท

บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             436.2956    -             -             436.2956    
-                436.2956      -                -                436.2956      

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 45
(45)

21 25 25 25

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 1,194.0317    436.2956       500.0000       500.0000       500.0000       
ลา้นบาท 1,194.0317    436.2956       500.0000       500.0000       500.0000       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 1,194.0317    436.2956      500.0000      500.0000      500.0000      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.7  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว                    436,295,600 
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว                    436,295,600 

 - เพือ่ก่อสรา้งและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน ทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเขา้ถงึ และพฒันาดา้นการท่องเทีย่วในพื้นที่

 จงัหวดัเป้าหมายทีก่  าหนดในแผนการพฒันาตามยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว

               3,130,327,300 
               3,130,327,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว
ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             436.2956    -             -             436.2956    
-                436.2956      -                -                436.2956      

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 45
(45)

21 25 25 25

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 1,194.0317    436.2956       500.0000       500.0000       500.0000       
ลา้นบาท 1,194.0317    436.2956       500.0000       500.0000       500.0000       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 1,194.0317    436.2956      500.0000      500.0000      500.0000      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.7  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว                    436,295,600 
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว                    436,295,600 

 - เพือ่ก่อสรา้งและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน ทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเขา้ถงึ และพฒันาดา้นการท่องเทีย่วในพื้นที่

 จงัหวดัเป้าหมายทีก่  าหนดในแผนการพฒันาตามยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว

               3,130,327,300 
               3,130,327,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว
ไดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 436,295,600 บาท
1. งบลงทนุ 436,295,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 436,295,600           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 436,295,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 436,295,600           บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะพยาม  อ าเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 14,440,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,440,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,700,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,440,000             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา  
จงัหวดักระบี ่ระยะที ่2 1 แหง่ 4,804,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 137,592,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,932,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,149,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,804,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,706,000             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 31,037,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,632,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,719,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,037,600             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์มิพรุเฉวง ต าบลบอ่ผดุ 
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 35,803,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 131,630,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,460,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,865,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,803,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,501,400             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนคลองแดน อ าเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 15,074,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,358,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,994,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,290,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,074,100             บาท

(6) โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วหนองหาร เทศบาลต าบลทา่แร่ 
อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 8,277,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,637,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,011,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,277,300              บาท

(7) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์ขาชีจรรย ์จงัหวดัชลบรุ ีระยะที ่2 1 แหง่ 19,448,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,448,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,551,600             บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเพือ่การทอ่งเทีย่วชุมชนสอยดาว 
อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 23,842,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,842,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,157,900             บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบรเิวณชายหาดปราณบรุ ีอ าเภอปราณบรุ ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระยะที ่3 1 แหง่ 40,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(10) โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วน า้พรุอ้นและปรบัปรุงสวนสาธารณะ
รกัษะวารนิ จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 23,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,800,000             บาท
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(5) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนคลองแดน อ าเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 15,074,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,358,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,994,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,290,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,074,100             บาท

(6) โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วหนองหาร เทศบาลต าบลทา่แร่ 
อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 8,277,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,637,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,011,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,277,300              บาท

(7) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์ขาชีจรรย ์จงัหวดัชลบรุ ีระยะที ่2 1 แหง่ 19,448,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,448,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,551,600             บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเพือ่การทอ่งเทีย่วชุมชนสอยดาว 
อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 23,842,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,842,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,157,900             บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบรเิวณชายหาดปราณบรุ ีอ าเภอปราณบรุ ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระยะที ่3 1 แหง่ 40,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(10) โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วน า้พรุอ้นและปรบัปรุงสวนสาธารณะ
รกัษะวารนิ จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 23,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,800,000             บาท
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(11) โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่วนครสามธรรม 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 19,568,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 85,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,568,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,431,400             บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นทีพ่รอ้มปรบัปรุงภูมทิศันท์ะเลแหวกเกาะพทิกัษ ์
ชุมชนบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 20,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000             บาท

(13) โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว ชุมชนต าบลตนัหยงโป 
ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผงัพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลเีป๊ะ 
จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 20,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,100,000             บาท

(14) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี ่ระยะที ่3 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(15) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเพือ่การทอ่งเทีย่วชุมชนสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบรุ ีระยะที ่2 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(16) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงอ่าวนาง ระยะที ่2 
(ปรบัปรุงถนนพรอ้มภูมทิศันส์ายป่ายางและสายนาไทย ) อ าเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท

(17) โครงการปรบัปรุงพื้นทีชุ่มชนปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(18) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ระยะที ่3 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(19) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์าธารณูปโภคพื้นฐาน และภูมทิศัน์
ชุมชนหลงัสวนและปากน า้หลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ตามผลการศึกษา
โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหลงัสวนและชุมชนปากน า้หลงัสวน) 
1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(20) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร 
ระยะที ่2 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(21) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณชุมชนธาตนุอ้ย ต าบลหลกัชา้ง 
อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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(17) โครงการปรบัปรุงพื้นทีชุ่มชนปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(18) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ระยะที ่3 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(19) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์าธารณูปโภคพื้นฐาน และภูมทิศัน์
ชุมชนหลงัสวนและปากน า้หลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ตามผลการศึกษา
โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหลงัสวนและชุมชนปากน า้หลงัสวน) 
1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(20) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร 
ระยะที ่2 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(21) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณชุมชนธาตนุอ้ย ต าบลหลกัชา้ง 
อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2566)
8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             296.5061    -             -             296.5061    
-                296.5061      -                -                296.5061      

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 57
(57)

18 20 20 20

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 1,232.9900    296.5061       300.0000       300.0000       300.0000       
ลา้นบาท 1,232.9900    296.5061       300.0000       300.0000       300.0000       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 1,232.9900    296.5061      300.0000      300.0000      300.0000      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.8  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ                    296,506,100 
8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ                    296,506,100 

  - เพือ่ก าหนดแนวทางและแผนในการปรบัปรุงและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานใหส้ามารถรองรบั
    การเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ การคา้โลจสิตกิ และปจัจยัพื้นฐานของชมุชน 
  - เพือ่ก่อสรา้งระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเขา้ถงึและพฒันาในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

 พื้นทีใ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษ จ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดัตาก จงัหวดัสงขลา จงัหวดัเชยีงราย 
จงัหวดันครพนม จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัตราด และจงัหวดันราธวิาส

               2,429,496,100 
               2,429,496,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บั
การพฒันาในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 296,506,100 บาท
1. งบลงทนุ 296,506,100           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,506,100           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,506,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 296,506,100           บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
ระยะที ่2 1 แหง่ 2,952,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,900,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,985,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,210,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,793,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,952,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,957,800             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,500,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษด่านแมส่าย อ าเภอแมส่าย 
จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 11,988,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,290,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,321,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,980,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,988,600             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 10,619,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,466,500             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,875,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,619,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 931,700                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 296,506,100 บาท
1. งบลงทนุ 296,506,100           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,506,100           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,506,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 296,506,100           บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
ระยะที ่2 1 แหง่ 2,952,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,900,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,985,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,210,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,793,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,952,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,957,800             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,500,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษด่านแมส่าย อ าเภอแมส่าย 
จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 11,988,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,290,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,321,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,980,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,988,600             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 10,619,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,466,500             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,875,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,619,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 931,700                บาท
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(5) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษบรเิวณจดุผอ่นปรนบา้นแพง
และจดุผอ่นปรนทา่อุเทน จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 24,868,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,830,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,589,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,868,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,967,700             บาท

(6) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัสระแกว้ 
ระยะที ่2 1 แหง่ 21,685,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 92,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,589,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,685,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,801,200             บาท

(7) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
ระยะที ่3 1 แหง่ 4,987,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 158,410,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 31,752,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,040,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,987,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 84,631,000             บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา ระยะที ่2 1 แหง่ 5,211,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,864,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,300,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,211,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,475,400             บาท

(9) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ 
จงัหวดัตราด 1 แหง่ 10,953,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,953,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,646,200             บาท

(10) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงตากใบ ชุมชนตาบาลเีฮ 
ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,000,000             บาท

(13) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ ต าบลโละ๊จูด 
อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 20,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000             บาท

(14) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบรเิวณจดุผอ่นปรนทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(15) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดักาญจนบรุ ี
ระยะที ่2 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(10) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงตากใบ ชุมชนตาบาลเีฮ 
ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(11) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(12) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,000,000             บาท

(13) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ ต าบลโละ๊จูด 
อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 20,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000             บาท

(14) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะชุมชนบรเิวณจดุผอ่นปรนทา่อุเทน 
จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(15) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดักาญจนบรุ ี
ระยะที ่2 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(16) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชุมชนตากใบ อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส ระยะที ่2 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(17) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(18) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ อ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             29.9472     -             -             29.9472     
-                29.9472        -                -                29.9472        

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 57.7710        29.9472        22.3818        -                -                
ลา้นบาท 57.7710        29.9472        22.3818        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 57.7710        29.9472        22.3818        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                  1,126,141,200 
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมือง
ชายแดน

                     29,947,200 

 - เพือ่ยกระดบั เชือ่มโยง สรา้งเครอืขา่ยการคา้ การลงทนุและการคา้ชายแดน เสรมิสรา้งศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐาน
   ของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน และยกระดบันวตักรรมเชือ่มโยงการตลาดในการแขง่ขนัท ัง้ในและต่างประเทศ

 จงัหวดัพษิณุโลก

                  110,100,000 
                  110,100,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน
ภาคเหนือ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและเสรมิศกัยภาพเมอืงเป้าหมาย
และเมอืงชายแดนภาคเหนือ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             29.9472     -             -             29.9472     
-                29.9472        -                -                29.9472        

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 57.7710        29.9472        22.3818        -                -                
ลา้นบาท 57.7710        29.9472        22.3818        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 57.7710        29.9472        22.3818        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                  1,126,141,200 
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมือง
ชายแดน

                     29,947,200 

 - เพือ่ยกระดบั เชือ่มโยง สรา้งเครอืขา่ยการคา้ การลงทนุและการคา้ชายแดน เสรมิสรา้งศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐาน
   ของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน และยกระดบันวตักรรมเชือ่มโยงการตลาดในการแขง่ขนัท ัง้ในและต่างประเทศ

 จงัหวดัพษิณุโลก

                  110,100,000 
                  110,100,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน
ภาคเหนือ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและเสรมิศกัยภาพเมอืงเป้าหมาย
และเมอืงชายแดนภาคเหนือ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน
เมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน 29,947,200 บาท
1. งบลงทนุ 29,947,200            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,947,200            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,947,200            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 29,947,200             บาท
(1) ปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีแ่กม้ลงิบงึตะเคร็ง อ าเภอบางระก า 
จงัหวดัพษิณุโลก  1 แหง่ 29,947,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,100,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,050,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,721,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,947,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,381,800             บาท

บาท
8.9.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             165.3072    -             -             165.3072    
-                165.3072      -                -                165.3072      

8.9.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 5
(5)

5 5 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 113.0000       165.3072       286.6928       -                -                
ลา้นบาท 113.0000       165.3072       286.6928       -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 113.0000      165.3072      286.6928      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ                    165,307,200 

  - เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละการบรกิาร

 จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชยีงราย  จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอทุยัธานี

                  565,000,000 
                  565,000,000 

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาตามแนวทางกลุม่
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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บาท
8.9.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             165.3072    -             -             165.3072    
-                165.3072      -                -                165.3072      

8.9.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 5
(5)

5 5 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 113.0000       165.3072       286.6928       -                -                
ลา้นบาท 113.0000       165.3072       286.6928       -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 113.0000      165.3072      286.6928      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ                    165,307,200 

  - เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละการบรกิาร

 จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชยีงราย  จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัอทุยัธานี

                  565,000,000 
                  565,000,000 

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาตามแนวทางกลุม่
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันากลุม่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันากลุม่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 165,307,200 บาท
1. งบลงทนุ 165,307,200           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,307,200           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,307,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 165,307,200           บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีชุ่มชนเมอืงหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะที ่3 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะรมิแมน่ า้เจา้พระยา อ าเภอเมอืงอุทยัธานี 
จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงภูเพยีง บา้นมว่งตึด๊ หมูท่ี ่ 4 
ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 40,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(4) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 
อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 37,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,700,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,300,000             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนสามเหลีย่มทองค า อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 33,350,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 115,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,350,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,650,000             บาท

บาท
8.9.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             40.8800     -             -             40.8800     
-                40.8800        -                -                40.8800        

8.9.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท -                40.8800        81.7600        81.7600        -                
ลา้นบาท -                40.8800        81.7600        81.7600        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                40.8800        81.7600        81.7600        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการคา้ชายแดน                      40,880,000 

 - เพือ่พฒันามาตรฐานด่านชายแดนและเชือ่มโยงการคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่ว

 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

                  204,400,000 
                  204,400,000 

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการคา้ชายแดน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการคา้ชายแดน
เชงิคุณภาพ : โครงการพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพ และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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บาท
8.9.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             40.8800     -             -             40.8800     
-                40.8800        -                -                40.8800        

8.9.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท -                40.8800        81.7600        81.7600        -                
ลา้นบาท -                40.8800        81.7600        81.7600        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                40.8800        81.7600        81.7600        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการคา้ชายแดน                      40,880,000 

 - เพือ่พฒันามาตรฐานด่านชายแดนและเชือ่มโยงการคา้ การลงทนุและการท่องเทีย่ว

 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

                  204,400,000 
                  204,400,000 

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการคา้ชายแดน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการคา้ชายแดน
เชงิคุณภาพ : โครงการพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพ และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการคา้ชายแดน 40,880,000 บาท
1. งบลงทนุ 40,880,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,880,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,880,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 40,880,000             บาท
(1) โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที ่3 อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 40,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 204,400,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,880,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 81,760,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 81,760,000             บาท

บาท

8.9.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.9.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             75.0000     -             -             75.0000     
-                75.0000        -                -                75.0000        

8.9.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

2 2 1 -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 -

ลา้นบาท 32.0000        75.0000        149.0000       64.0000        -                
ลา้นบาท 32.0000        75.0000        149.0000       64.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 32.0000        75.0000        149.0000      64.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์                      75,000,000 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและอนุรกัษร์ะบบนิเวศน์

 จงัหวดัอ่างทอง

                  320,000,000 
                  320,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและโครงสรา้งพื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงิธรรมชาตแิละนิเวศน์
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพ และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท

8.9.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)
8.9.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             75.0000     -             -             75.0000     
-                75.0000        -                -                75.0000        

8.9.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

2 2 1 -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 -

ลา้นบาท 32.0000        75.0000        149.0000       64.0000        -                
ลา้นบาท 32.0000        75.0000        149.0000       64.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 32.0000        75.0000        149.0000      64.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์                      75,000,000 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและอนุรกัษร์ะบบนิเวศน์

 จงัหวดัอ่างทอง

                  320,000,000 
                  320,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและโครงสรา้งพื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงิธรรมชาตแิละนิเวศน์
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพ และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์ 75,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 75,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 75,000,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 75,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 75,000,000             บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะบรเิวณคลองล าทา่แดง 
อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 43,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท

(2) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลต าบลเกษไชโย อ าเภอไชโย 
จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

บาท
8.9.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             20.3000     -             -             20.3000     
-                20.3000        -                -                20.3000        

8.9.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 14.0000        20.3000        35.7000        -                -                
ลา้นบาท 14.0000        20.3000        35.7000        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 14.0000        20.3000        35.7000        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.5  โครงการที่ 5 :  โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน                      20,300,000 

 - เพือ่พฒันาและสนบัสนุนโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงการคา้ และการท่องเทีย่วชายแดน

 จงัหวดัยะลา

                   70,000,000 
                   70,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
เมอืงการคา้ และการท่องเทีย่วชายแดน
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพ และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
8.9.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             20.3000     -             -             20.3000     
-                20.3000        -                -                20.3000        

8.9.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 14.0000        20.3000        35.7000        -                -                
ลา้นบาท 14.0000        20.3000        35.7000        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 14.0000        20.3000        35.7000        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.5  โครงการที่ 5 :  โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน                      20,300,000 

 - เพือ่พฒันาและสนบัสนุนโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงการคา้ และการท่องเทีย่วชายแดน

 จงัหวดัยะลา

                   70,000,000 
                   70,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
เมอืงการคา้ และการท่องเทีย่วชายแดน
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพ และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ



394

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเมืองการคา้และการท่องเที่ยวชายแดน 20,300,000 บาท
1. งบลงทนุ 20,300,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,300,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,300,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 20,300,000             บาท
(1) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง ระยะ 2 
จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 20,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,300,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,700,000             บาท

บาท

8.9.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             24.4200     -             -             24.4200     
-                24.4200        -                -                24.4200        

8.9.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 22.0000        24.4200        63.5800        -                -                
ลา้นบาท 22.0000        24.4200        63.5800        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 22.0000        24.4200        63.5800        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.6  โครงการที่ 6 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม และ
อารยธรรม

                     24,420,000 

 - เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวก เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และส่งเสรมิการตลาด
   ดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

 จงัหวดัจนัทบรุี

                  110,000,000 
                  110,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท

8.9.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             24.4200     -             -             24.4200     
-                24.4200        -                -                24.4200        

8.9.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 22.0000        24.4200        63.5800        -                -                
ลา้นบาท 22.0000        24.4200        63.5800        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 22.0000        24.4200        63.5800        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.6  โครงการที่ 6 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม และ
อารยธรรม

                     24,420,000 

 - เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวก เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และส่งเสรมิการตลาด
   ดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

 จงัหวดัจนัทบรุี

                  110,000,000 
                  110,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา 
วฒันธรรม และอารยธรรม 24,420,000 บาท
1. งบลงทนุ 24,420,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,420,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,420,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 24,420,000             บาท
(1) โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบบรเิวณ
ศาลเจา้แมเ่ขาเกลอื ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท
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บาท
8.9.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.7.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.7.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.9.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.7.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             36.0976     -             -             36.0976     
-                36.0976        -                -                36.0976        

8.9.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 5
(5)

6 6 1 -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 -

ลา้นบาท 189.3805       36.0976        163.4039       36.0000        -                
ลา้นบาท 189.3805       36.0976        163.4039       36.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 189.3805      36.0976        163.4039      36.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.7  โครงการที่ 7 :  โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                      36,097,600 

 - เพือ่ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์ป้องกนั บ ารุงรกัษา ดูแลและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
   และสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก

 จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัตราด

                  424,882,000 
                  424,882,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัการป้องกนั
การกดัเซาะจากการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 36,097,600 บาท
1. งบลงทนุ 36,097,600            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,097,600            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,097,600            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 36,097,600             บาท
(1) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเลชายฝัง่อ่าวดงตาล หมูท่ี ่2 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศกัดิ ์อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี(ระยะ 2) 
ความยาว 800 เมตร  1 แหง่ 3,587,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,499,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,292,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,587,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,451,800             บาท

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัตราด (ระยะ 2)  ความยาว 255 เมตร 1 แหง่ 2,026,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,450,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,695,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,928,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,026,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,799,500             บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณอ่าวคุง้กระเบน ต าบลคลองขดุ 
อ าเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ี(ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 4,632,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,994,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,458,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,632,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,714,700             บาท

(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณถนนเลยีบชายฝัง่ทะเล บา้นปากน า้แขมหนู ต าบลตะกาดเงา้ 
อ าเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 530 เมตร  1 แหง่ 1,935,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,643,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,935,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,250,100             บาท

(5) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณหาดสวนสน 
หมูท่ี ่1 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
ความยาว 520 เมตร  1 แหง่ 5,916,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,490,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,860,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,916,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,187,800             บาท

(6) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเลบรเิวณชายฝัง่อ่าวดงตาล 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศกัดิ ์อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
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(5) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณหาดสวนสน 
หมูท่ี ่1 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
ความยาว 520 เมตร  1 แหง่ 5,916,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,490,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,860,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,916,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,187,800             บาท

(6) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเลบรเิวณชายฝัง่อ่าวดงตาล 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศกัดิ ์อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
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บาท

8.9.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.8.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.8.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.8.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             10.0000     -             -             10.0000     
-                10.0000        -                -                10.0000        

8.9.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท -                10.0000        20.0000        20.0000        -                
ลา้นบาท -                10.0000        20.0000        20.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                10.0000        20.0000        20.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.8  โครงการที่ 8 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ือง
ในแหลง่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

                     10,000,000 

 - เพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิาร และส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค
   ใหเ้ป็นแหลง่สรา้งรายไดข้องภาคอย่างย ัง่ยนื

 จงัหวดัระนอง

                   50,000,000 
                   50,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ยกระดบัคุณภาพบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเทีย่วที่
มชีือ่เสยีงของภาค

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานเพือ่ยกระดบัคุณภาพบรกิาร และส่งเสรมิธุรกจิ
ต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริม
ธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค 10,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 10,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 10,000,000             บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันห์าดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและส่งเสริม
ธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค 10,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 10,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 10,000,000             บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันห์าดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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บาท

8.9.9.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.9.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.9.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.9.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.9.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             18.8572     -             -             18.8572     
-                18.8572        -                -                18.8572        

8.9.9.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 12.0000        18.8572        29.1428        -                -                
ลา้นบาท 12.0000        18.8572        29.1428        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 12.0000        18.8572        29.1428        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.9  โครงการที่ 9 :  โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาคเช่ือมโยง
กบัแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง

                     18,857,200 

 - เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหมแ่ละปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วเดมิใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพของภาค

 จงัหวดัตรงั

                   60,000,000 
                   60,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วใหม้มีาตรฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาแหลง่
ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาคเชือ่มโยง
กบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีือ่เสยีง
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณ
ตอนในของภาคเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง 18,857,200 บาท
1. งบลงทนุ 18,857,200            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,857,200            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,857,200            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 18,857,200             บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสถาปตัยกรรม สวนสาธารณะวงันกน า้ 
อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณ
ตอนในของภาคเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง 18,857,200 บาท
1. งบลงทนุ 18,857,200            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,857,200            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,857,200            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 18,857,200             บาท
(1) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสถาปตัยกรรม สวนสาธารณะวงันกน า้ 
อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท
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บาท

8.9.10.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.10.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.10.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.9.10.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.10.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             523.7092    -             -             523.7092    
-                523.7092      -                -                523.7092      

8.9.10.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 13
(13)

23 23 10 -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 -

ลา้นบาท 502.5225       523.7092       975.4170       321.3040       -                
ลา้นบาท 502.5225       523.7092       975.4170       321.3040       -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 502.5225      523.7092      975.4170      321.3040      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.10  โครงการที่ 10 :  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

                   523,709,200 

 - เพือ่พฒันาระบบป้องกนั รกัษา แกไ้ขปญัหา และฟ้ืนฟูความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 จงัหวดัชมุพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดักระบี ่จงัหวดัสงขลา จงัหวดัตรงั

               2,322,952,700 
               2,322,952,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัการป้องกนั
การกดัเซาะจากการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 523,709,200 บาท
1. งบลงทนุ 523,709,200           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 523,709,200           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 523,709,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 523,709,200           บาท
(1) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดมตัโพน หมูท่ี ่2 
ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร ความยาว 348 เมตร  1 แหง่ 14,341,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,702,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,191,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,341,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,164,900              บาท

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลบางมะพรา้ว 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร  1 แหง่ 38,957,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,227,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,753,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,580,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,957,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,935,900             บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นนางก า 
ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
ความยาว 292 เมตร  1 แหง่ 16,830,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,069,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,492,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,830,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,008,100             บาท

(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นปากระวะ หมูท่ี ่5 
ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ความยาว 1,000 เมตร  1 แหง่ 11,729,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 228,110,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,864,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,110,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,729,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 105,405,600           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 523,709,200 บาท
1. งบลงทนุ 523,709,200           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 523,709,200           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 523,709,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 523,709,200           บาท
(1) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดมตัโพน หมูท่ี ่2 
ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร ความยาว 348 เมตร  1 แหง่ 14,341,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,702,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,191,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,341,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,164,900              บาท

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลบางมะพรา้ว 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร  1 แหง่ 38,957,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,227,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,753,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,580,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,957,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,935,900             บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นนางก า 
ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
ความยาว 292 เมตร  1 แหง่ 16,830,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,069,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,492,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,830,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,008,100             บาท

(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นปากระวะ หมูท่ี ่5 
ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ความยาว 1,000 เมตร  1 แหง่ 11,729,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 228,110,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,864,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,110,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,729,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 105,405,600           บาท
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(5) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล  พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี ่ ความยาว 400 เมตร  1 แหง่ 12,964,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,755,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,172,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,199,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,964,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,419,800              บาท

(6) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณชายหาดแตงโม หมูท่ี ่2 
ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั (ระยะ 2) 
ความยาว 554 เมตร  1 แหง่ 14,010,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,934,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,753,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,010,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,602,000             บาท

(7) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมูท่ี ่1 
ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ความยาว 2,057 เมตร 1 แหง่ 35,090,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 121,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,090,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,710,000             บาท

(8) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่5 
ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก และหมูท่ี ่1 ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แหง่ 42,485,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,500,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,300,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,485,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,715,000             บาท

(9) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล บรเิวณบา้นทุง่เปลว ต าบลตะเสะ 
อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 19,292,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,292,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,707,600             บาท

(10) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล บา้นปากระวะ 
(ระยะที ่3) หมูท่ี ่5 ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 1,460 เมตร 1 แหง่ 71,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 306,000,000           บาท
เงนิงบประมาณ 306,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 61,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 173,400,000           บาท

(11) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่
ชายฝัง่หาดมหาราช เทศบาลต าบลสทงิพระ อ าเภอสทงิพระ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 1,030 เมตร 1 แหง่ 45,418,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 169,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,418,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 89,781,300             บาท

(12) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณวดัแหลมพอ้ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 12,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,880,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,520,000              บาท

(13) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ 
หมูท่ี ่7 ต าบลมว่งงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 27,657,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,657,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,742,800             บาท

(14) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่3) 
บรเิวณชายฝัง่ หมูท่ี ่4, 5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,000,000             บาท
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(10) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล บา้นปากระวะ 
(ระยะที ่3) หมูท่ี ่5 ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 1,460 เมตร 1 แหง่ 71,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 306,000,000           บาท
เงนิงบประมาณ 306,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 61,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 173,400,000           บาท

(11) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่
ชายฝัง่หาดมหาราช เทศบาลต าบลสทงิพระ อ าเภอสทงิพระ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 1,030 เมตร 1 แหง่ 45,418,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 169,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,418,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 89,781,300             บาท

(12) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณวดัแหลมพอ้ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 12,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,880,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,520,000              บาท

(13) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ 
หมูท่ี ่7 ต าบลมว่งงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 27,657,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,657,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,742,800             บาท

(14) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่3) 
บรเิวณชายฝัง่ หมูท่ี ่4, 5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,000,000             บาท
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(15) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นทีช่ายฝัง่ 
หมูท่ี ่7,8,9 ต าบลมว่งงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 27,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 138,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,200,000             บาท

(16) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะ 3) 
พื้นทีช่ายฝัง่หาดมหาราช เทศบาลต าบลสทงิพระ อ าเภอสทงิพระ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 555 เมตร 1 แหง่ 15,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,080,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,080,000             บาท

(17) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู ่6 ต าบลคนัธุล ีอ าเภอทา่ชนะ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความยาว 1,291 เมตร 1 แหง่ 14,201,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,005,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,201,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,402,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,402,000             บาท

(18) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู ่3 ต าบลวงั อ าเภอทา่ชนะ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความยาว 790 เมตร 1 แหง่ 10,586,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,930,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,586,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,172,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,172,000             บาท

(19) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมูท่ี ่6 บา้นทอ้งอ่าว 
เทศบาลเมอืงดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ความยาว 747 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(20) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลบางมะพรา้ว 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ระยะ 4) ความยาว 920 เมตร  1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(21) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล หมู ่4 บา้นคอหม ู
ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ความยาว 710 เมตร 1 แหง่ 9,230,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,150,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,230,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,460,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,460,000             บาท

(22) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู ่10 ต าบลทา่ยาง อ าเภอเมอืงชุมพร 
จงัหวดัชุมพร ความยาว 1,017 เมตร 1 แหง่ 10,170,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,850,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,170,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,340,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,340,000             บาท

(23) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู ่6 ต าบลหาดทรายร ี
อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ความยาว 633 เมตร 1 แหง่ 15,825,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,125,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,825,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,650,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,650,000             บาท
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(20) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลบางมะพรา้ว 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร (ระยะ 4) ความยาว 920 เมตร  1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(21) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ทะเล หมู ่4 บา้นคอหม ู
ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ความยาว 710 เมตร 1 แหง่ 9,230,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,150,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,230,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,460,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,460,000             บาท

(22) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล หมู ่10 ต าบลทา่ยาง อ าเภอเมอืงชุมพร 
จงัหวดัชุมพร ความยาว 1,017 เมตร 1 แหง่ 10,170,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,850,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,170,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,340,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,340,000             บาท

(23) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล พื้นทีช่ายฝัง่ หมู ่6 ต าบลหาดทรายร ี
อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ความยาว 633 เมตร 1 แหง่ 15,825,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,125,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,825,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,650,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,650,000             บาท
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บาท

8.9.11.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.11.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.11.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.11.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.11.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             21.0000     -             -             21.0000     
-                21.0000        -                -                21.0000        

8.9.11.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท -                21.0000        42.0000        42.0000        -                
ลา้นบาท -                21.0000        42.0000        42.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                21.0000        42.0000        42.0000        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.11  โครงการที่ 11 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

                     21,000,000 

 - เพือ่พฒันาแหลง่น า้เดมิ แหลง่น า้ธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพในการกกัเก็บน า้เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย
   จากอทุกภยั และภยัแลง้

 จงัหวดันครพนม

                  105,000,000 
                  105,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงพฒันาและจดัหาแหลง่น า้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการบรหิาร
จดัการน า้ เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาที่
ย ัง่ยืน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 21,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 21,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,000,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 21,000,000             บาท
(1) โครงการก่อสรา้งระบบบรหิารจดัการน า้หนองเครอืเขา 
อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาที่
ย ัง่ยืน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 21,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 21,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,000,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 21,000,000             บาท
(1) โครงการก่อสรา้งระบบบรหิารจดัการน า้หนองเครอืเขา 
อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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บาท

8.9.12.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.12.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.12.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.9.12.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.12.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             33.0098     -             -             33.0098     
-                33.0098        -                -                33.0098        

8.9.12.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1
(1)

1 1 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 50.7455        33.0098        3.6237         -                -                
ลา้นบาท 50.7455        33.0098        3.6237         -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 50.7455        33.0098        3.6237         -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.12  โครงการที่ 12 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม                      33,009,800 

 - เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม

 จงัหวดัรอ้ยเอด็

                   87,379,000 
                   87,379,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่ว
เชงิประเพณีวฒันธรรม
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วฒันธรรม 33,009,800 บาท
1. งบลงทนุ 33,009,800            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,009,800            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,009,800            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 33,009,800             บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีอ่่างเก็บน า้ธวชัชยั ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับรุ ี
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 33,009,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 87,379,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,650,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,094,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,009,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,623,700              บาท
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บาท

8.9.13.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.13.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.13.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.9.13.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.13.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             30.4701     -             -             30.4701     
-                30.4701        -                -                30.4701        

8.9.13.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 4
(4)

4 4 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 211.6794       30.4701        142.6405       -                -                
ลา้นบาท 211.6794       30.4701        142.6405       -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 211.6794      30.4701        142.6405      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.13  โครงการที่ 13 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววิถชีีวิตลุม่น ้าโขง - เชิงกฬีา                      30,470,100 

 - เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา

 จงัหวดันครพนม

                  384,790,000 
                  384,790,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่ววถิชีวีติ
ลุม่น า้โขง - เชงิกฬีา
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยววิถชีีวิต
ลุม่น ้าโขง - เชิงกฬีา 30,470,100 บาท
1. งบลงทนุ 30,470,100            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,470,100            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,470,100            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 30,470,100             บาท
(1) ก่อสรา้งเขื่อน-ทางจกัรยาน และทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
(ต่อเน่ือง) จากสวนเทดิพระเกียรตถิงึแขวงทางหลวงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1,500 เมตร  1 แหง่ 3,570,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,292,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,570,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,969,800             บาท

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม (จากหนา้วดัพระอนิทรแ์ปลง
ถงึสวนเทดิพระเกียรต)ิ จงัหวดันครพนม ความยาว 565 เมตร  1 แหง่ 16,041,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,407,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,514,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,041,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,936,300              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
บา้นหนองจนัทร ์หมูท่ี ่14 ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร  1 แหง่ 5,349,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 87,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,946,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,349,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,300,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยววิถชีีวิต
ลุม่น ้าโขง - เชิงกฬีา 30,470,100 บาท
1. งบลงทนุ 30,470,100            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,470,100            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,470,100            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 30,470,100             บาท
(1) ก่อสรา้งเขื่อน-ทางจกัรยาน และทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
(ต่อเน่ือง) จากสวนเทดิพระเกียรตถิงึแขวงทางหลวงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1,500 เมตร  1 แหง่ 3,570,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,168,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,292,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,570,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,969,800             บาท

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม (จากหนา้วดัพระอนิทรแ์ปลง
ถงึสวนเทดิพระเกียรต)ิ จงัหวดันครพนม ความยาว 565 เมตร  1 แหง่ 16,041,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,407,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,514,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,041,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,936,300              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
บา้นหนองจนัทร ์หมูท่ี ่14 ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร  1 แหง่ 5,349,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 87,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,946,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,349,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,300,000             บาท
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(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบรมิฝัง่แมน่ า้โขง 
บา้นหนองจนัทร ์หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่13 ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม ความยาว 1,500 เมตร  1 แหง่ 5,508,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,890,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,224,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,722,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,508,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,434,400             บาท

บาท

8.9.14.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.14.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.14.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.14.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.14.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             31.0220     -             -             31.0220     
-                31.0220        -                -                31.0220        

8.9.14.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท -                31.0220        62.0440        62.0440        -                
ลา้นบาท -                31.0220        62.0440        62.0440        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                31.0220        62.0440        62.0440        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.14  โครงการที่ 14 :  โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน 
และแนวระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

                     31,022,000 

 - พฒันาด่านชายแดน โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบรเิวณด่านศุลกากรใหเ้พยีงพอ สนบัสนุนการจดัการ
    ด่านพรมแดนแบบเบด็เสร็จใหไ้ดม้าตรฐานสากล
 - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชือ่มโยงชายแดนใหม้คีวามสมบูรณ์ 
 - พฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนใหพ้รอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

 จงัหวดัหนองคาย

                  155,110,000 
                  155,110,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชือ่มโยงพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
และชายแดน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกจิ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท

8.9.14.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.14.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.14.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.9.14.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.14.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             31.0220     -             -             31.0220     
-                31.0220        -                -                31.0220        

8.9.14.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท -                31.0220        62.0440        62.0440        -                
ลา้นบาท -                31.0220        62.0440        62.0440        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                31.0220        62.0440        62.0440        -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.14  โครงการที่ 14 :  โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน 
และแนวระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

                     31,022,000 

 - พฒันาด่านชายแดน โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบรเิวณด่านศุลกากรใหเ้พยีงพอ สนบัสนุนการจดัการ
    ด่านพรมแดนแบบเบด็เสร็จใหไ้ดม้าตรฐานสากล
 - พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชือ่มโยงชายแดนใหม้คีวามสมบูรณ์ 
 - พฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนใหพ้รอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

 จงัหวดัหนองคาย

                  155,110,000 
                  155,110,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชือ่มโยงพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
และชายแดน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกจิ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิตามแนว
ชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 31,022,000 บาท
1. งบลงทนุ 31,022,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,022,000            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,022,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 31,022,000             บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนด่านชายแดน จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 31,022,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,110,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,022,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,044,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,044,000             บาท
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บาท
8.9.15.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.15.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.15.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.15.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.15.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             66.1209     -             -             66.1209     
-                66.1209        -                -                66.1209        

8.9.15.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 3
(3)

3 3 - -

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 - -

ลา้นบาท 46.0000        66.1209        117.8791       -                -                
ลา้นบาท 46.0000        66.1209        117.8791       -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 46.0000        66.1209        117.8791      -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.9.15  โครงการที่ 15 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ                      66,120,900 

 - เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วธรรมชาติ

 จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัเลย

                  230,000,000 
                  230,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 66,120,900 บาท
1. งบลงทนุ 66,120,900            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,120,900            บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,120,900            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 66,120,900             บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ฉพาะเมอืงเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 17,115,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,115,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,884,500             บาท

(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา (บงึหวัทะเล) 
จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 20,719,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,719,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,280,300             บาท

(3) โครงการพฒันาเมอืงพื้นทีชุ่มชนวดัทา่แขก-แก่งคุดคู ้
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             354.3283    -             84.9998     439.3281    
-                354.3283      -                84.9998        439.3281      

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ผงั 13
(13)

10 10 10 10

แหง่ 7
(7)

4 4 4 4

แหง่ 3
(3)

5 5 5 5

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 577.4230       439.3281       440.0000       440.0000       440.0000       
ลา้นบาท 577.4230       439.3281       440.0000       440.0000       440.0000       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 367.9230      354.3283      400.0000      400.0000      400.0000      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 209.5000      84.9998        40.0000        40.0000        40.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.10  แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก                    439,328,100 
8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก                    439,328,100 

  - เพือ่ก าหนดและจดัท ารายละเอยีดแผนผงัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ แผนผงัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
    และระบบสาธารณูปโภคในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
  - ก่อสรา้งและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนตามนโยบายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง

               2,336,751,100 
               2,336,751,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ไดร้บัการวางผงั ไมน่อ้ยกวา่
เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการศึกษาและออกแบบ
รายละเอยีดเพือ่พฒันาในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงสรา้ง พื้นฐานทีไ่ดร้บั
การก่อสรา้งในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)
8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             354.3283    -             84.9998     439.3281    
-                354.3283      -                84.9998        439.3281      

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ผงั 13
(13)

10 10 10 10

แหง่ 7
(7)

4 4 4 4

แหง่ 3
(3)

5 5 5 5

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 577.4230       439.3281       440.0000       440.0000       440.0000       
ลา้นบาท 577.4230       439.3281       440.0000       440.0000       440.0000       
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 367.9230      354.3283      400.0000      400.0000      400.0000      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 209.5000      84.9998        40.0000        40.0000        40.0000        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.10  แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก                    439,328,100 
8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก                    439,328,100 

  - เพือ่ก าหนดและจดัท ารายละเอยีดแผนผงัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ แผนผงัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
    และระบบสาธารณูปโภคในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
  - ก่อสรา้งและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนตามนโยบายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง

               2,336,751,100 
               2,336,751,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ไดร้บัการวางผงั ไมน่อ้ยกวา่
เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการศึกษาและออกแบบ
รายละเอยีดเพือ่พฒันาในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงสรา้ง พื้นฐานทีไ่ดร้บั
การก่อสรา้งในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 439,328,100 บาท
1. งบลงทนุ 354,328,300           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 354,328,300           บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 354,328,300           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 32,884,400             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีอ่  าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
1 แหง่ 1,578,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,040,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,461,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,578,400              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนตามการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 3,903,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,980,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,077,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,903,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนตามการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 3,903,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,980,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,077,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,903,000              บาท

(4) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 
ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ีพ .ศ.2553 
(ส่วนต่อขยายสะพานเลยีบชายทะเลเดมิ) เพือ่เป็นเสน้ทางคมนาคม
สายรองของเมอืงชลบรุ ีบรรเทาความแออดัของการจราจร
บนถนนสายหลกั 1 แหง่ 23,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,500,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 321,443,900           บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ีเพือ่ก่อสรา้งสะพาน
เลยีบชายฝัง่ทะเลช่วงที ่2 เริ่มจากจดุเชื่อมถนนเขา้โรงปรบัปรุงคุณภาพน า้
เมอืงชลบรุถีงึถนนมนตเสว ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 91,777,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 404,900,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 81,144,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,163,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 91,777,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 130,815,300           บาท

(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง งานปรบัปรุงระบบ
ระบายน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 95,666,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 410,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 82,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,666,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 232,333,400           บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงแกลง อ าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 90,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท

(4) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละโครงสรา้งพื้นฐานพื้นทีค่ลองโสธร 
อ าเภอเมอืฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่รองรบัการขยายตวั
ของเมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนบางเสร่และพื้นทีต่่อเน่ือง ต าบลบางเสร่ 
อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 321,443,900           บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ีเพือ่ก่อสรา้งสะพาน
เลยีบชายฝัง่ทะเลช่วงที ่2 เริ่มจากจดุเชื่อมถนนเขา้โรงปรบัปรุงคุณภาพน า้
เมอืงชลบรุถีงึถนนมนตเสว ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 91,777,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 404,900,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 81,144,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,163,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 91,777,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 130,815,300           บาท

(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง งานปรบัปรุงระบบ
ระบายน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 95,666,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 410,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 82,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,666,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 232,333,400           บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนเมอืงแกลง อ าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 90,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท

(4) โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละโครงสรา้งพื้นฐานพื้นทีค่ลองโสธร 
อ าเภอเมอืฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่รองรบัการขยายตวั
ของเมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 แหง่ 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีชุ่มชนบางเสร่และพื้นทีต่่อเน่ือง ต าบลบางเสร่ 
อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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2. งบรายจา่ยอื่น 84,999,800            บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 84,999,800             บาท

(1) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนหวักุญแจ - หนองไผแ่กว้ 
จงัหวดัชลบรุ ี 1 แหง่ 6,597,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,597,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,902,800              บาท

(2) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนหนองใหญ่ 
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 6,069,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,430,600              บาท

(3) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนทุง่ควายกิน - กองดนิ 
จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 6,069,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,430,600              บาท

(4) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนมะขามคู่ จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 6,069,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,430,600              บาท

(5) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 6,069,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,430,600              บาท

(6) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมบรเิวณอุตสาหกรรม
และชุมชนแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 7,388,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,388,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,611,100              บาท
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(7) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 9,236,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,236,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,263,900              บาท

(8) โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน (ระดบัอ าเภอ) 
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 รายการ 37,500,000             บาท
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บาท
บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     16  ปี (ปี 2551 ถงึ  ปี 2566)
8.11.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             7,223.9926 -             -             7,223.9926 
-                7,223.9926    -                -                7,223.9926    

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เมตร 620,626
(483,408)

115,748 117,000 117,000 117,000

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 43,074.4301   7,223.9926    7,300.0000    7,300.0000    7,300.0000    
ลา้นบาท 43,074.4301   7,223.9926    7,300.0000    7,300.0000    7,300.0000    
ลา้นบาท 168.4544      -                -                -                -                
ลา้นบาท 42,905.9757   7,223.9926    7,300.0000    7,300.0000    7,300.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.11  แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า                 10,714,593,900 
8.11.1  โครงการที่ 1 :  โครงการกอ่สรา้งเข่ือนป้องกนัตลิง่รมิแม่น ้าภายในประเทศ                  7,223,992,600 

 - ลดความเสยีหายและป้องกนัการพงัทลายของพื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้ภายในประเทศและเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้

 พื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้ภายในประเทศทีเ่กดิความเสยีหายจากการพงัทลาย

              72,198,422,700 
              72,198,422,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ภายในประเทศ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ความยาวของพื้นทีต่ลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ทีไ่ดร้บัป้องกนั
เชงิคุณภาพ : เขือ่นป้องกนัตลิง่ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
มคุีณภาพและไดร้บัมาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการกอ่สรา้งเข่ือนป้องกนัตลิง่ริมแม่น ้า
ภายในประเทศ 7,223,992,600 บาท
1. งบลงทนุ 7,223,992,600         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,223,992,600         บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,223,992,600         บาท

1.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 88,000,000             บาท
(1) ค่าส ารวจออกแบบควบคุมงานและบ ารุงรกัษา 1 รายการ 88,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 147,316,100           บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 25,014,800             บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม 
และรอ้ยเอ็ด ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 155,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 155,700                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,435,300              บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั พทัลุง และสงขลา 
ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 374,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 374,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,216,400              บาท

(1.3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก ก าแพงเพชร 
และเพชรบูรณ์ ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 97,000                 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,000                 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,494,000              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการกอ่สรา้งเข่ือนป้องกนัตลิง่ริมแม่น ้า
ภายในประเทศ 7,223,992,600 บาท
1. งบลงทนุ 7,223,992,600         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,223,992,600         บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,223,992,600         บาท

1.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 88,000,000             บาท
(1) ค่าส ารวจออกแบบควบคุมงานและบ ารุงรกัษา 1 รายการ 88,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 147,316,100           บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 25,014,800             บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม 
และรอ้ยเอ็ด ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 155,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 155,700                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,435,300              บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั พทัลุง และสงขลา 
ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 374,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 374,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,216,400              บาท

(1.3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก ก าแพงเพชร 
และเพชรบูรณ์ ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 97,000                 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,000                 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,494,000              บาท
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(1.4) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 รายการ 3,562,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,037,500              บาท

(1.5) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคใตต้อนบน 1 รายการ 3,562,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,037,500              บาท

(1.6) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคใตต้อนล่าง 1 รายการ 3,562,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,037,500              บาท

(1.7) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ระยะที ่2 1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(1.8) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนบน ระยะที ่2 
1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(1.9) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนล่าง ระยะที ่2 
1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 
4,500 เมตร 1 รายการ 499,500                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,987,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 499,500                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,087,500              บาท

(3) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขื่อนรมิแมน่ า้
ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนือและภาคกลาง    1 รายการ 30,535,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,464,300              บาท

(4) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขื่อนรมิแมน่ า้
ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
และภาคใต ้1 รายการ 30,535,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,464,300              บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรุงฐานขอ้มลูเขื่อนป้องกนัตลิง่
และบ ารุงรกัษาระบบ ระยะที ่4 1 รายการ 8,142,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,142,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,457,100              บาท
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(1.9) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนล่าง ระยะที ่2 
1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 
4,500 เมตร 1 รายการ 499,500                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,987,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 499,500                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,087,500              บาท

(3) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขื่อนรมิแมน่ า้
ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนือและภาคกลาง    1 รายการ 30,535,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,464,300              บาท

(4) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขื่อนรมิแมน่ า้
ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
และภาคใต ้1 รายการ 30,535,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,464,300              บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรุงฐานขอ้มลูเขื่อนป้องกนัตลิง่
และบ ารุงรกัษาระบบ ระยะที ่4 1 รายการ 8,142,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,142,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,457,100              บาท
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(6) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้
ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายการ 4,687,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,687,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,312,500              บาท

(7) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแมน่ า้มลู ระยะที ่1 1 รายการ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(8) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแมน่ า้ยม 1 รายการ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(9) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแมน่ า้น่าน ระยะที ่1 1 รายการ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(10) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนือและภาคกลาง 
ระยะที ่2  1 รายการ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(11) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออกและภาคใต ้ระยะที ่2 1 รายการ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(12) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรุงฐานขอ้มลูเขื่อนป้องกนัตลิง่
และบ ารุงรกัษาระบบ ระยะที ่5  1 รายการ 2,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท

(13) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
ระยะที ่2 1 รายการ 2,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 6,988,676,500         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 43,460,000             บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนีพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณศาลเจา้แมค่ลองทอง หมูท่ี ่8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 338 เมตร 1 แหง่ 5,849,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,800,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,770,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,430,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,750,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,849,600              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้จกัราช หมูท่ี ่4 บา้นขาม ต าบลในเมอืง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,992 เมตร 1 แหง่ 3,043,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 118,500,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 23,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,650,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,007,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,043,000              บาท

(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละถนน คสล . 
บรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัจนัทน ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 672 เมตร 1 แหง่ 2,623,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,500,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,677,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,623,000              บาท
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(13) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่
รมิแมน่ า้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
ระยะที ่2 1 รายการ 2,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 6,988,676,500         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 43,460,000             บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนีพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณศาลเจา้แมค่ลองทอง หมูท่ี ่8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 338 เมตร 1 แหง่ 5,849,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,800,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,770,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,430,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,750,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,849,600              บาท

(3) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้จกัราช หมูท่ี ่4 บา้นขาม ต าบลในเมอืง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,992 เมตร 1 แหง่ 3,043,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 118,500,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 23,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,650,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,007,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,043,000              บาท

(4) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละถนน คสล . 
บรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัจนัทน ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 672 เมตร 1 แหง่ 2,623,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,500,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,677,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,623,000              บาท
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(5) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นดอนสวรรค ์ (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 640 เมตร 1 แหง่ 8,350,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,150,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,872,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,127,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,939,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,350,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,860,600              บาท

(6) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นหนิลาด หมูท่ี ่6 ถงึบา้นแสนตอ 
หมูท่ี ่10 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลกุดชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,270 เมตร 1 แหง่ 18,376,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,650,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,947,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,166,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,159,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,376,400             บาท

(7) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่6 บา้นเกาะสวรรค ์
ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 
ความยาว 1,425 เมตร 1 แหง่ 2,820,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,600,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,150,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,829,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,820,800              บาท

(8) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่6 บา้นหาดทนง 
ต าบลหาดทนง  อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 
ความยาว 1,410 เมตร 1 แหง่ 2,415,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,850,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,934,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,415,300              บาท
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(9) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง บา้นทา่เมอืงใหม ่หมูท่ี ่9-6 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลหว้ยขะยุง อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,543 เมตร 1 แหง่ 18,376,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,650,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,947,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,166,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,159,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,376,400             บาท

(10) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณชุมชนบา้นพนัธุวงษ ์
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 728 เมตร 1 แหง่ 2,474,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,000,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,959,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,678,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,888,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,474,700              บาท

(11) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองวดับงึตาหอม ต าบลดอนเกาะกา 
อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 3,158,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,612,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,228,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,158,400              บาท

(12) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บรเิวณหมูท่ี ่7 (ต่อเน่ือง) 
ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 17,689,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,910,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,220,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,689,700             บาท

(13) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน ปากคลองทา่ฬ่อ หมูท่ี ่2 
ต าบลทา่ฬอ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 7,104,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,855,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,164,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,104,900              บาท
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(14) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นตึด๊ หมูท่ี ่10 ต าบลพระพทุธบาท 
อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 5,767,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,488,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,767,100              บาท

(15) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นทา่ชา้ง หมูท่ี ่2 ต าบลเนินมะกอก 
อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพจิติร ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 3,435,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,157,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,435,300              บาท

(16) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กระบี ่บรเิวณสะพานถนนหนา้พลบัพลา
ถงึสะพานหนิขวาง ณ บา้นตลาดเก่า ต าบลกระบีใ่หญ่ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักระบี ่(ระยะที ่2) ความยาว 882 เมตร 1 แหง่ 6,276,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,432,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,276,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,043,800             บาท

(17) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง (ช่วงที ่2) บรเิวณดา้นหลงั
โรงพยาบาลมะการกัษถ์งึวดัดงสกั หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 ต าบลทา่มะกา 
อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 743 เมตร 1 แหง่ 22,206,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,790,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,206,000             บาท

(18) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่7 ต าบลวงัขนาย 
อ าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 1,109,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,109,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,621,200              บาท

(19) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย (ช่วงที ่1) หมูท่ี ่2 ต าบลหนองหญา้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 622 เมตร 1 แหง่ 18,714,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,714,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,884,400              บาท

(20) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณวดัทา่กระทุม่ หมูท่ี ่1 
ต าบลแสนตอ อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 11,030,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,030,200             บาท

(21) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิฝัง่ล  าน า้ปาว พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่1) 
บรเิวณจากสะพาน ค.ส.ล.หนา้วดัใตโ้พธิ์ค า้ไปทางทศิใตฝ้ัง่ขวา 
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 1,190 เมตร 1 แหง่ 7,915,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,110,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,045,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,915,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,149,300             บาท

(22) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นทา่เยีย่ม หมูท่ี ่6 
ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 170 เมตร 1 แหง่ 2,509,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,230,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,509,000              บาท

(23) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นเกาะฝ้าย หมูท่ี ่4 ต าบลยางสูง 
อ าเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 765 เมตร 1 แหง่ 8,924,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,924,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,524,600              บาท
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(19) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย (ช่วงที ่1) หมูท่ี ่2 ต าบลหนองหญา้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 622 เมตร 1 แหง่ 18,714,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,714,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,884,400              บาท

(20) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณวดัทา่กระทุม่ หมูท่ี ่1 
ต าบลแสนตอ อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 11,030,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,030,200             บาท

(21) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิฝัง่ล  าน า้ปาว พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ (ระยะที ่1) 
บรเิวณจากสะพาน ค.ส.ล.หนา้วดัใตโ้พธิ์ค า้ไปทางทศิใตฝ้ัง่ขวา 
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 1,190 เมตร 1 แหง่ 7,915,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,110,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,045,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,915,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,149,300             บาท

(22) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นทา่เยีย่ม หมูท่ี ่6 
ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 170 เมตร 1 แหง่ 2,509,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,230,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,509,000              บาท

(23) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นเกาะฝ้าย หมูท่ี ่4 ต าบลยางสูง 
อ าเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 765 เมตร 1 แหง่ 8,924,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,924,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,524,600              บาท
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(24) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นเกาะหม ูหมูท่ี ่1 ต าบลทา่มะเขอื 
อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 6,599,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,139,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,599,900              บาท

(25) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นหว้ยซนั หมูท่ี ่4 ต าบลศิลา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที ่1) ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 7,719,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,654,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,719,600              บาท

(26) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นบงึสวางค ์หมูท่ี ่5 ต าบลบงึเนียม 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที ่2) ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 1,500,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,100,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,542,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,057,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,500,700              บาท

(27) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นคุยโพธิ์ หมูท่ี ่6 ต าบลบงึเนียม 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 780 เมตร 1 แหง่ 18,726,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,340,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,726,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,912,600             บาท

(28) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
วดัสลกัเหนือ ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 168 เมตร 1 แหง่ 2,276,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,276,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,975,500             บาท

(29) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองดาวเรอืง หมูท่ี ่11 ต าบลพลบัพลา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 1,176 เมตร 1 แหง่ 2,159,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,880,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,201,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,159,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,519,600             บาท

(30) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู หมูท่ี ่15 บา้นโคกกลาง 
เทศบาลต าบลทุง่ศรชีุมพล (ตอน 2) อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 757 เมตร 1 แหง่ 1,834,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,491,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,834,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,130,500             บาท

(31) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จนัทบรุ ีบา้นทา่หลวง หมูท่ี ่5 
ต าบลทา่หลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 230 เมตร 1 แหง่ 5,619,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,340,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,619,100              บาท

(32) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณศาลเจา้พอ่หลกัเมอืงบางคลา้ ต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 77 เมตร 1 แหง่ 3,878,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,878,300              บาท

(33) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่2 
ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 508 เมตร 1 แหง่ 11,383,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,829,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,391,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,383,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,054,300              บาท
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(29) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองดาวเรอืง หมูท่ี ่11 ต าบลพลบัพลา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 1,176 เมตร 1 แหง่ 2,159,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,880,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,201,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,159,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,519,600             บาท

(30) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู หมูท่ี ่15 บา้นโคกกลาง 
เทศบาลต าบลทุง่ศรชีุมพล (ตอน 2) อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 757 เมตร 1 แหง่ 1,834,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,491,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,834,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,130,500             บาท

(31) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จนัทบรุ ีบา้นทา่หลวง หมูท่ี ่5 
ต าบลทา่หลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 230 เมตร 1 แหง่ 5,619,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,340,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,619,100              บาท

(32) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณศาลเจา้พอ่หลกัเมอืงบางคลา้ ต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 77 เมตร 1 แหง่ 3,878,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,878,300              บาท

(33) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่2 
ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 508 เมตร 1 แหง่ 11,383,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,829,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,391,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,383,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,054,300              บาท
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(34) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่1 ต าบลบางหลวง 
อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 947 เมตร 1 แหง่ 20,824,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,437,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,824,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,500,100              บาท

(35) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่7 ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบรุ ี
จงัหวดัชยันาท ความยาว 403 เมตร 1 แหง่ 4,211,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,608,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,211,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,345,300              บาท

(36) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ค า (ท ัง้ 2 ฝัง่) หมูท่ี ่1, 2, 9, 11 ต าบลป่าสกั 
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,635 เมตร 1 แหง่ 13,354,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,205,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,354,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,030,700              บาท

(37) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่5 ต าบลตลุก 
อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 270 เมตร 1 แหง่ 3,642,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,789,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,715,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,430,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,642,900              บาท

(38) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่1 ต าบลคุง้ส าเภา 
อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ความยาว 419 เมตร 1 แหง่ 11,659,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,721,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,567,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,659,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,494,200              บาท

(39) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่1) บา้นทา่แกทอง หมูท่ี ่22 
ต าบลลุม่ล  าชี อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 597 เมตร 1 แหง่ 1,836,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,540,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,836,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,177,600             บาท

(40) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นทา่แก หมูท่ี ่2 
ต าบลลุม่ล  าชี อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 476 เมตร 1 แหง่ 5,636,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,150,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,255,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,636,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,258,400             บาท

(41) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พรม (เพิม่เตมิ) บา้นไร่ หมูท่ี ่7 บา้นทา่ขาม 
หมูท่ี ่8 และบา้นทา่เดือ่ หมูท่ี ่9 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,207 เมตร 1 แหง่ 27,251,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,190,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,158,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,251,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,779,700             บาท

(42) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก พื้นทีโ่บราณสถานถ า้พระ 
และพื้นทีใ่กลเ้คยีงส านกังานเทศบาลต าบลแมย่าว อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 916 เมตร 1 แหง่ 10,027,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,441,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,027,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,357,800              บาท

(43) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้งาว (ท ัง้ 2 ฝัง่) ต าบลหล่ายงาว, 
ต าบลมว่งยาย อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,420 เมตร 1 แหง่ 17,342,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,280,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,342,000             บาท
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(39) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่1) บา้นทา่แกทอง หมูท่ี ่22 
ต าบลลุม่ล  าชี อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 597 เมตร 1 แหง่ 1,836,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,540,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,836,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,177,600             บาท

(40) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นทา่แก หมูท่ี ่2 
ต าบลลุม่ล  าชี อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 476 เมตร 1 แหง่ 5,636,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,150,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,255,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,636,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,258,400             บาท

(41) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พรม (เพิม่เตมิ) บา้นไร่ หมูท่ี ่7 บา้นทา่ขาม 
หมูท่ี ่8 และบา้นทา่เดือ่ หมูท่ี ่9 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,207 เมตร 1 แหง่ 27,251,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,190,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,158,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,251,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,779,700             บาท

(42) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก พื้นทีโ่บราณสถานถ า้พระ 
และพื้นทีใ่กลเ้คยีงส านกังานเทศบาลต าบลแมย่าว อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 916 เมตร 1 แหง่ 10,027,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,441,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,027,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,357,800              บาท

(43) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้งาว (ท ัง้ 2 ฝัง่) ต าบลหล่ายงาว, 
ต าบลมว่งยาย อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,420 เมตร 1 แหง่ 17,342,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,280,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,342,000             บาท
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(44) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นโนนเชือก หมูท่ี ่3 บรเิวณโรงเรยีน
บา้นโนนเชือก-วดัโนนเชือก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภูม ิ
ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 589,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,220,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,661,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 589,600                บาท

(45) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นโนนเปลอืย หมูท่ี ่16 
บรเิวณทา่กกโดน ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิ
ความยาว 260 เมตร 1 แหง่ 228,300                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,950,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 228,300                บาท

(46) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นปากคนัฉู หมูท่ี ่14 ต าบลลุม่ล  าชี 
อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 548,300                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,270,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 548,300                บาท

(47) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่ตะเภา เทศบาลเมอืงชุมพร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร ความยาว 624 เมตร 1 แหง่ 2,471,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,490,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,471,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,082,100             บาท

(48) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้หลงัสวน (ระยะที ่2) ซอย 7 ถนนหลงัสวน 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ความยาว 710 เมตร 1 แหง่ 3,276,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,276,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,010,000             บาท

(49) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่ตะเภา ต าบลหาดพนัไกร อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชุมพร ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 9,101,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,733,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,101,000              บาท

(50) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก บา้นทา่บนัได หมูท่ี ่1 ต าบลเวยีงเหนือ 
อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย ความยาว 420 เมตร 1 แหง่ 569,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,291,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 569,700                บาท

(51) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัไทรมา้เหนือ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 197 เมตร 1 แหง่ 1,602,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,466,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,602,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,043,900             บาท

(52) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณวดัใหญ่ ต าบลแมก่ลอง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 279 เมตร 1 แหง่ 9,253,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,791,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,253,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,754,700              บาท

(53) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก บา้นสนัตน้แหน หมูท่ี ่12 
ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 470 เมตร 1 แหง่ 1,724,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,446,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,724,700              บาท
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(49) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่ตะเภา ต าบลหาดพนัไกร อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชุมพร ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 9,101,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,300,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,733,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,101,000              บาท

(50) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก บา้นทา่บนัได หมูท่ี ่1 ต าบลเวยีงเหนือ 
อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย ความยาว 420 เมตร 1 แหง่ 569,700                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,291,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 569,700                บาท

(51) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัไทรมา้เหนือ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 197 เมตร 1 แหง่ 1,602,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,466,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,602,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,043,900             บาท

(52) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณวดัใหญ่ ต าบลแมก่ลอง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 279 เมตร 1 แหง่ 9,253,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,791,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,253,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,754,700              บาท

(53) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก บา้นสนัตน้แหน หมูท่ี ่12 
ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 470 เมตร 1 แหง่ 1,724,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,446,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,724,700              บาท
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(54) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตรงั ถนนสายโรงชา้ง (ช่วงสะพานทา่ประดู่) 
หมูท่ี ่4 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 
ความยาว 1,237 เมตร 1 แหง่ 11,446,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,230,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,446,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,318,000             บาท

(55) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตรงั หมูท่ี ่1 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
ต าบลบางด ี(บรเิวณวดับางด)ี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 
ความยาว 1,341 เมตร 1 แหง่ 19,065,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,885,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,065,000             บาท

(56) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองปาง และปรบัปรุงภูมทิศัน์
ถ  า้วงัพระยาพชิยัสงคราม หมูท่ี ่4 ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา 
จงัหวดัตรงั ความยาว 871 เมตร 1 แหง่ 1,209,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,296,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,340,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,209,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,746,400              บาท

(57) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นป่ายางเหนือ หมูท่ี ่2 ต าบลย่านร ี
อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 2,118,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,840,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,118,300              บาท

(58) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองรงัสติประยูรศกัดิ ์บรเิวณตลาดเก่าเสาวภา 
ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 
ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 4,571,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,292,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,571,100              บาท

(59) เขื่อนป้องกนัตลิง่เลยีบคลองเจดยีบู์ชา ซอยเทศบาล 11/2 หมูท่ี ่1 
(เชื่อมต่ออบต.ศรษีะทอง) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 5,757,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,739,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,103,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,757,100              บาท

(60) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณทา่น า้หนา้วดับางเลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 103 เมตร 1 แหง่ 1,278,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,278,300              บาท

(61) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.รมิคลองพระยากงฝัง่เหนือ 
ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 6,023,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,351,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,880,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,446,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,023,500              บาท

(62) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้ทา่จนี 
บรเิวณหนา้วดับางปลา (เชื่อมต่อโครงการก่อสรา้ง) หมูท่ี ่3 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ความยาว 170 เมตร 1 แหง่ 4,438,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,160,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,438,300              บาท

(63) เขื่อนป้องกนัตลิง่คสล.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันเ์ลยีบคลองเจดยีบู์ชา 
หมูท่ี ่3,9 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 792 เมตร 1 แหง่ 2,107,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,556,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,107,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,511,400             บาท
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(59) เขื่อนป้องกนัตลิง่เลยีบคลองเจดยีบู์ชา ซอยเทศบาล 11/2 หมูท่ี ่1 
(เชื่อมต่ออบต.ศรษีะทอง) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 5,757,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,739,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,103,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,757,100              บาท

(60) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณทา่น า้หนา้วดับางเลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 103 เมตร 1 แหง่ 1,278,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,278,300              บาท

(61) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.รมิคลองพระยากงฝัง่เหนือ 
ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 6,023,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,351,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,880,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,446,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,023,500              บาท

(62) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้ทา่จนี 
บรเิวณหนา้วดับางปลา (เชื่อมต่อโครงการก่อสรา้ง) หมูท่ี ่3 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ความยาว 170 เมตร 1 แหง่ 4,438,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,160,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,438,300              บาท

(63) เขื่อนป้องกนัตลิง่คสล.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันเ์ลยีบคลองเจดยีบู์ชา 
หมูท่ี ่3,9 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 792 เมตร 1 แหง่ 2,107,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,556,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,107,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,511,400             บาท
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(64) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ (ระยะที ่3) 
ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว 740 เมตร 1 แหง่ 6,579,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,119,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,579,900              บาท

(65) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล. รมิแมน่ า้นครชยัศร ีหมูท่ี ่1,3,5 
ต าบลวดัละมดุ อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ความยาว 822 เมตร 1 แหง่ 23,508,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,683,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,174,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,508,900             บาท

(66) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นไชยบรุ ีหมูท่ี ่1 ต าบลไชยบรุ ี
อ าเภอทา่อุเทน จงัหวดันครพนม ความยาว 166 เมตร 1 แหง่ 1,067,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,970,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,048,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,854,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,067,000              บาท

(67) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นตาลปากน า้ หมูท่ี ่2 
ต าบลไชยบรุ ีอ าเภอทา่อุเทน จงัหวดันครพนม ความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 12,298,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,820,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,298,000             บาท

(68) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้มาศ หมูท่ี ่12 ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง 
จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,033 เมตร 1 แหง่ 11,270,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,420,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,270,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,037,200             บาท

(69) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้จกัราช บรเิวณบา้นประตูชยั หมูท่ี ่14 
ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
ความยาว 370 เมตร 1 แหง่ 3,837,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,559,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,837,300              บาท

(70) เขื่อนป้องกนัตลิง่พงั หมูท่ี ่1 ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 1,036,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,998,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,036,600              บาท

(71) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บา้นบางมะฝ่อ หมูท่ี ่1 
และ หมูท่ี ่2 ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 470 เมตร 1 แหง่ 8,026,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,200,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,026,100              บาท

(72) เขื่อนป้องกนัตลิง่พงัรมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2,6 ต าบลนครสวรรค ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,112 เมตร 1 แหง่ 23,609,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,546,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,609,200             บาท

(73) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (ระยะที ่1) พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
ตัง้แต่ศาลเจา้ถงึสะพานขา้มแมน่ า้น่าน ฝัง่ตรงขา้มวดัปากน า้โพเหนือ 
ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 802 เมตร 1 แหง่ 28,016,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,776,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,016,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,208,000             บาท
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(69) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้จกัราช บรเิวณบา้นประตูชยั หมูท่ี ่14 
ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
ความยาว 370 เมตร 1 แหง่ 3,837,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,559,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,837,300              บาท

(70) เขื่อนป้องกนัตลิง่พงั หมูท่ี ่1 ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 1,036,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,998,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,036,600              บาท

(71) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บา้นบางมะฝ่อ หมูท่ี ่1 
และ หมูท่ี ่2 ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 470 เมตร 1 แหง่ 8,026,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,200,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,026,100              บาท

(72) เขื่อนป้องกนัตลิง่พงัรมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2,6 ต าบลนครสวรรค ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,112 เมตร 1 แหง่ 23,609,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,546,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,609,200             บาท

(73) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (ระยะที ่1) พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
ตัง้แต่ศาลเจา้ถงึสะพานขา้มแมน่ า้น่าน ฝัง่ตรงขา้มวดัปากน า้โพเหนือ 
ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 802 เมตร 1 แหง่ 28,016,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,776,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,016,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,208,000             บาท
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(74) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่1 ต าบลทบักฤช อ าภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 160 เมตร 1 แหง่ 8,196,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,370,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,196,100              บาท

(75) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่6 เทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 517 เมตร 1 แหง่ 15,763,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,231,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,763,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,005,200              บาท

(76) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่5,6,7 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
ต าบลย่านมทัร ีอ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 412 เมตร 1 แหง่ 13,538,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,538,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,441,800              บาท

(77) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัศาลาแดงเหนือ 
หมูท่ี ่2 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 124 เมตร 1 แหง่ 4,618,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,340,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,618,300              บาท

(78) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่2 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 435 เมตร 1 แหง่ 3,557,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,068,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,623,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,557,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,886,800             บาท

(79) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณวดัอรุณโรจนแ์ละโรงเรยีน
บา้นอาจญา หมูท่ี ่5 บา้นอาจญา ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 930 เมตร 1 แหง่ 4,265,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,464,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,265,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,674,200             บาท

(80) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นน า้ลดั ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง 
จงัหวดัน่าน ความยาว 689 เมตร 1 แหง่ 11,127,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,232,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,127,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,640,300              บาท

(81) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่2-หมูท่ี ่3 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,278,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,120,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,739,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,103,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,278,000              บาท

(82) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณบา้นสวนตาล,บา้นดอนแกว้ 
เทศบาลเมอืงน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ความยาว 775 เมตร 1 แหง่ 18,211,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,599,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,211,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,039,100              บาท

(83) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นบปุผาราม หมูท่ี ่9 ต าบลฝายแกว้ 
อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ความยาว 510 เมตร 1 แหง่ 2,107,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,550,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,107,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,505,600             บาท
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(79) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณวดัอรุณโรจนแ์ละโรงเรยีน
บา้นอาจญา หมูท่ี ่5 บา้นอาจญา ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 930 เมตร 1 แหง่ 4,265,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,464,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,265,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,674,200             บาท

(80) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นน า้ลดั ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง 
จงัหวดัน่าน ความยาว 689 เมตร 1 แหง่ 11,127,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,232,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,127,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,640,300              บาท

(81) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่2-หมูท่ี ่3 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,278,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,120,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,739,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,103,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,278,000              บาท

(82) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณบา้นสวนตาล,บา้นดอนแกว้ 
เทศบาลเมอืงน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ความยาว 775 เมตร 1 แหง่ 18,211,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,599,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,211,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,039,100              บาท

(83) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นบปุผาราม หมูท่ี ่9 ต าบลฝายแกว้ 
อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ความยาว 510 เมตร 1 แหง่ 2,107,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,550,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,107,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,505,600             บาท
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(84) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ฮี้ บา้นป่งไฮ หมูท่ี ่1 ต าบลป่งไฮ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 2,648,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,370,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,648,300              บาท

(85) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นทา่เรอื หมูท่ี ่7 (ระยะที ่2) 
ต าบลทา่มว่ง อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 880 เมตร 1 แหง่ 10,134,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,752,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,134,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,034,000             บาท

(86) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโบสถ ์หมูท่ี ่1 
ต าบลบางกระบอื อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 308 เมตร 1 แหง่ 1,530,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,622,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,530,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,153,100             บาท

(87) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณหนา้วดัชินวราราม (ระยะที ่2) หมูท่ี ่2 ต าบลบางขะแยง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 95 เมตร 1 แหง่ 5,758,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,758,300              บาท

(88) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัต าหนกั หมูท่ี ่1 
ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 209 เมตร 1 แหง่ 8,575,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,510,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,575,600              บาท

(89) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณหนา้วดัเจดยีท์อง หมูท่ี ่1 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 101 เมตร 1 แหง่ 5,409,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,131,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,409,300              บาท

(90) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กุยบรุ ีบรเิวณวดัไร่บนอุดมพลาราม 
หมูท่ี ่2 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 1,040 เมตร 1 แหง่ 2,094,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,214,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,866,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,094,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,253,100             บาท

(91) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางสะพาน หมูท่ี ่8 ต าบลแมร่ าพงึ 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 1,115 เมตร 1 แหง่ 13,522,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,750,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,767,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,522,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,460,200              บาท

(92) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีหมูท่ี ่1 ต าบลศรมีหาโพธิ 
อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 1,542,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,716,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,542,900              บาท

(93) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู เชิงสะพานมติรภาพ บา้นปรงิ 
ต าบลบะ อ าเภอทา่ตูม - บา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรอื อ าเภอชุมพลบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 896 เมตร 1 แหง่ 13,660,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,810,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,660,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,565,400              บาท



449

(89) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณหนา้วดัเจดยีท์อง หมูท่ี ่1 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 101 เมตร 1 แหง่ 5,409,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,131,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,409,300              บาท

(90) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กุยบรุ ีบรเิวณวดัไร่บนอุดมพลาราม 
หมูท่ี ่2 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 1,040 เมตร 1 แหง่ 2,094,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,214,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,866,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,094,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,253,100             บาท

(91) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางสะพาน หมูท่ี ่8 ต าบลแมร่ าพงึ 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 1,115 เมตร 1 แหง่ 13,522,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,750,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,767,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,522,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,460,200              บาท

(92) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีหมูท่ี ่1 ต าบลศรมีหาโพธิ 
อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 1,542,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,716,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,542,900              บาท

(93) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู เชิงสะพานมติรภาพ บา้นปรงิ 
ต าบลบะ อ าเภอทา่ตูม - บา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรอื อ าเภอชุมพลบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 896 เมตร 1 แหง่ 13,660,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,810,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,660,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,565,400              บาท
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(94) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีชุมชนโคกกะจะ ต าบลหนา้เมอืง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 396 เมตร 1 แหง่ 10,437,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,768,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,771,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,437,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,558,800              บาท

(95) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง บรเิวณฝัง่ศาลเจา้แมท่บัทมิ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 608 เมตร 1 แหง่ 2,341,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,363,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,341,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,320,500             บาท

(96) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัโพธิ์ทอง หมูท่ี ่4 
ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,000,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,174,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,900              บาท

(97) งานปรบัปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง 
บรเิวณหนา้โรงพยาบาลบา้นสรา้ง ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 95 เมตร 1 แหง่ 761,200                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,482,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 761,200                บาท

(98) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง บรเิวณฝัง่ศาลเจา้พอ่ 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 596 เมตร 1 แหง่ 19,252,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,117,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,053,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,252,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,811,400             บาท

(99) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นคลงั 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 628 เมตร 1 แหง่ 2,047,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,986,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,047,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,002,000             บาท

(100) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ระยะ 3) 
บรเิวณ หมูท่ี ่1, 2 ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 372 เมตร 1 แหง่ 10,235,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,115,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,646,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,235,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,232,700              บาท

(101) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณทา่ดนิแดง หมูท่ี ่2 
ต าบลทา่ดนิแดง อ าเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 505 เมตร 1 แหง่ 8,331,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,080,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,232,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,331,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,516,000              บาท

(102) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่5 และ หมูท่ี ่6 
ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 636 เมตร 1 แหง่ 20,306,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,685,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,306,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,618,900             บาท

(103) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล บรเิวณ หมูท่ี ่3 ต าบลพระขาว 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 498 เมตร 1 แหง่ 3,167,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,100,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,456,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,167,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,477,300             บาท
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(99) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นคลงั 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 628 เมตร 1 แหง่ 2,047,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,986,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,047,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,002,000             บาท

(100) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ ระยะ 3) 
บรเิวณ หมูท่ี ่1, 2 ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 372 เมตร 1 แหง่ 10,235,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,115,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,646,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,235,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,232,700              บาท

(101) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณทา่ดนิแดง หมูท่ี ่2 
ต าบลทา่ดนิแดง อ าเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 505 เมตร 1 แหง่ 8,331,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,080,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,232,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,331,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,516,000              บาท

(102) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่5 และ หมูท่ี ่6 
ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 636 เมตร 1 แหง่ 20,306,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,685,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,306,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,618,900             บาท

(103) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล บรเิวณ หมูท่ี ่3 ต าบลพระขาว 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 498 เมตร 1 แหง่ 3,167,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,100,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,456,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,167,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,477,300             บาท
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(104) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยแรง้หนา้วดับางปรอื หมูท่ี ่8 
ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตราด ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 5,755,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,755,100              บาท

(105) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง บา้นอุดมเกษตร หมูท่ี ่3 - 
บา้นสนามชยั หมูท่ี ่10 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลหว้ยขะยุง 
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 770 เมตร 1 แหง่ 23,593,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,530,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,593,200             บาท

(106) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้องิ บรเิวณโรงเรยีนบา้นเวยีงลอ 
ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ความยาว 386 เมตร 1 แหง่ 1,190,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,190,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,088,000             บาท

(107) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าหว้ยหนองจอก พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัหนองจอก หมูท่ี ่6 ต าบลหนองจอก อ าเภอทา่ยาง 
จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 3,680,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,402,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,680,700              บาท

(108) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บรเิวณบา้นบอน หมูท่ี ่7 ต าบลปง 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 6,855,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,855,100              บาท

(109) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพงังา บา้นบางทอ้น หมูท่ี ่7 ต าบลนบปรงิ 
(ช่วงที ่3) อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 3,865,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,865,600              บาท

(110) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเหล บา้นในเหล และบา้นเลด็ตอก 
หมูท่ี ่2 และ หมูท่ี ่3 ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 4,201,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,733,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,201,000              บาท

(111) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองควนกรวด พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
ต าบลปรางหมู ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง ความยาว 644 เมตร 1 แหง่ 5,473,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,638,300             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,473,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,113,500              บาท

(112) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้บรเิวณวดัวหิารสูง หมูท่ี ่3 
ต าบลชยับรุ ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 5,698,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,420,100             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,698,400              บาท

(113) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (กลุม่ตน้มะเดือ่) หมูท่ี ่8 ต าบลฆะมงั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 337 เมตร 1 แหง่ 13,681,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,320,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,681,200             บาท
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(109) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพงังา บา้นบางทอ้น หมูท่ี ่7 ต าบลนบปรงิ 
(ช่วงที ่3) อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 3,865,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,865,600              บาท

(110) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเหล บา้นในเหล และบา้นเลด็ตอก 
หมูท่ี ่2 และ หมูท่ี ่3 ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 4,201,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,733,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,201,000              บาท

(111) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองควนกรวด พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
ต าบลปรางหมู ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง ความยาว 644 เมตร 1 แหง่ 5,473,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,638,300             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,473,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,113,500              บาท

(112) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้บรเิวณวดัวหิารสูง หมูท่ี ่3 
ต าบลชยับรุ ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 5,698,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,420,100             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,698,400              บาท

(113) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (กลุม่ตน้มะเดือ่) หมูท่ี ่8 ต าบลฆะมงั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 337 เมตร 1 แหง่ 13,681,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,320,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,681,200             บาท
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(114) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่3 ต าบลทา่โพธิ์ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 406 เมตร 1 แหง่ 2,275,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,564,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,275,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,940,800             บาท

(115) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่4 ต าบลทา่ทอง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 567 เมตร 1 แหง่ 2,275,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,561,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,275,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,937,900             บาท

(116) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่9 ต าบลวงฆอ้ง 
อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 7,278,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,240,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,278,100              บาท

(117) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่1 บา้นบางบา้ 
ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 568 เมตร 1 แหง่ 2,106,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,530,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,106,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,486,400             บาท

(118) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่5 
ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 520 เมตร 1 แหง่ 18,215,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 61,612,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,215,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,048,300              บาท

(119) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่9 บา้นทา่ไมร้วก 
ต าบลทา่ไมร้วก อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 3,990,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,347,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,762,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,593,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,990,500              บาท

(120) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่3 บา้นทา่กระเทยีม 
ต าบลทา่ยาง อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 665 เมตร  1 แหง่ 12,548,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,548,800             บาท

(121) ปรบัปรุงเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั (ทดแทนบรเิวณทีช่  ารุด
เสยีหายตัง้แต่หนา้พพิธิภณัฑ ์หล่มศกัดิ ์ถงึสะพานทา่กกโพธิ์ ) 
ต าบลหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 204 เมตร 1 แหง่ 3,992,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,714,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,992,300              บาท

(122) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นปง 
อ าเภอสูงเมน่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 782 เมตร 1 แหง่ 11,415,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,998,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,702,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,415,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,880,700              บาท

(123) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นวงัวน หมูท่ี ่3 ต าบลสบสาย 
อ าเภอสูงเมน่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 261 เมตร 1 แหง่ 1,188,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,769,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,188,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,058,200             บาท
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(119) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่9 บา้นทา่ไมร้วก 
ต าบลทา่ไมร้วก อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 3,990,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,347,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,762,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,593,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,990,500              บาท

(120) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่3 บา้นทา่กระเทยีม 
ต าบลทา่ยาง อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 665 เมตร  1 แหง่ 12,548,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,548,800             บาท

(121) ปรบัปรุงเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั (ทดแทนบรเิวณทีช่  ารุด
เสยีหายตัง้แต่หนา้พพิธิภณัฑ ์หล่มศกัดิ ์ถงึสะพานทา่กกโพธิ์ ) 
ต าบลหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 204 เมตร 1 แหง่ 3,992,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,714,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,992,300              บาท

(122) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นปง 
อ าเภอสูงเมน่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 782 เมตร 1 แหง่ 11,415,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,998,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,702,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,415,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,880,700              บาท

(123) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นวงัวน หมูท่ี ่3 ต าบลสบสาย 
อ าเภอสูงเมน่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 261 เมตร 1 แหง่ 1,188,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,769,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,188,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,058,200             บาท
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(124) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่4 บา้นปากจอกตะวนัตก 
ต าบลทุง่แลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 5,278,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,278,300              บาท

(125) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมูบ่า้นภกัดี
ถงึหมูบ่า้นสงิหเ์ทา (ฝัง่ขวา) ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 5,678,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(126) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมูบ่า้นภกัดี
ถงึหมูบ่า้นสงิหเ์ทา (ฝัง่ซา้ย) ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 5,678,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(127) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยชม บา้นหว้ยเป้า หมูท่ี ่4 ต าบลปากชม 
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,423 เมตร 1 แหง่ 23,286,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,286,800             บาท

(128) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นหว้ยชนั ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 455 เมตร 1 แหง่ 5,515,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,216,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,272,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,544,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,515,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,885,000              บาท

(129) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นเลงิใต ้หมูท่ี ่3,12 ต าบลเลงิใต ้
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,558,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,280,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,558,300              บาท

(130) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี ทา่วงัมล หมูท่ี ่1 ต าบลโพนงาม 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร 1 แหง่ 1,219,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,575,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,219,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,303,900             บาท

(131) เขื่อนป้องกนัตลิง่ล  าน า้แมย่วม บรเิวณหลงัวดัสุพรรณรงัษ ี
(ดา้นใตส้ะพานขา้มล าน า้ยวม) เขตเทศบาลต าบลแมส่ะเรยีง 
อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 5,678,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(132) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปาย หมูท่ี ่1 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นปางหม ูอ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 18,980,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,980,000             บาท

(133) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่เยีย่ม หมูท่ี ่10 ต าบลคอ้เหนือ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 573 เมตร 1 แหง่ 1,167,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,940,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,167,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,952,800             บาท
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(129) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นเลงิใต ้หมูท่ี ่3,12 ต าบลเลงิใต ้
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,558,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,280,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,558,300              บาท

(130) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี ทา่วงัมล หมูท่ี ่1 ต าบลโพนงาม 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร 1 แหง่ 1,219,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,575,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,219,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,303,900             บาท

(131) เขื่อนป้องกนัตลิง่ล  าน า้แมย่วม บรเิวณหลงัวดัสุพรรณรงัษ ี
(ดา้นใตส้ะพานขา้มล าน า้ยวม) เขตเทศบาลต าบลแมส่ะเรยีง 
อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 5,678,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(132) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปาย หมูท่ี ่1 (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นปางหม ูอ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 18,980,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,980,000             บาท

(133) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่เยีย่ม หมูท่ี ่10 ต าบลคอ้เหนือ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 573 เมตร 1 แหง่ 1,167,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,940,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,167,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,952,800             บาท
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(134) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าทวนฝัง่ขวา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร ความยาว 527 เมตร 1 แหง่ 2,066,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,200,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,066,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,668,000             บาท

(135) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าทวนฝัง่ซา้ย ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร ความยาว 391 เมตร 1 แหง่ 3,728,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,940,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,728,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,391,500             บาท

(136) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นปากบุง่ หมูท่ี ่1 ต าบลพระธาต ุ
อ าเภอเชียงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 570 เมตร 1 แหง่ 14,281,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,281,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,693,200              บาท

(137) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นโนนสมบูรณ์ หมูท่ี ่11 ต าบลหน่อม 
อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 220 เมตร 1 แหง่ 4,593,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,950,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,762,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,593,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,593,500              บาท

(138) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นขวา้งใหญ่ หมูท่ี ่8 ต าบลมะบา้ 
อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 297 เมตร 1 แหง่ 12,246,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,620,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,246,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,559,800              บาท

(139) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหงาว ระยะที ่2 (ท ัง้ 2 ฝัง่) 
เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 
ความยาว 789 เมตร 1 แหง่ 20,133,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,137,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,053,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,107,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,133,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,843,500              บาท

(140) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณวดัทา่ผา 
และอาคารศูนยก์ารประชุมอ าเภอบา้นโป่ง หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ผา 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 1,699,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,784,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,810,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,274,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,699,400              บาท

(141) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดับา้นกลว้ย ต าบลทา่ราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 345 เมตร 1 แหง่ 6,167,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,738,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,773,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,547,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,167,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,249,200              บาท

(142) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่1 ต าบลนครชุมน ์
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 384 เมตร 1 แหง่ 7,872,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,129,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,259,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,872,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,237,900              บาท

(143) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง เริ่มจากสะพานทา่เสา
ถงึหลงัโรงงานราชาชูรส หมูท่ี ่16 ต าบลทา่ผา อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 1,525 เมตร 1 แหง่ 28,366,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,290,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,991,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,366,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,931,500             บาท
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(139) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหงาว ระยะที ่2 (ท ัง้ 2 ฝัง่) 
เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 
ความยาว 789 เมตร 1 แหง่ 20,133,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,137,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,053,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,107,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,133,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,843,500              บาท

(140) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณวดัทา่ผา 
และอาคารศูนยก์ารประชุมอ าเภอบา้นโป่ง หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ผา 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 1,699,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,784,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,810,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,274,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,699,400              บาท

(141) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดับา้นกลว้ย ต าบลทา่ราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 345 เมตร 1 แหง่ 6,167,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,738,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,773,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,547,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,167,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,249,200              บาท

(142) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่1 ต าบลนครชุมน ์
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 384 เมตร 1 แหง่ 7,872,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,129,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,259,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,872,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,237,900              บาท

(143) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง เริ่มจากสะพานทา่เสา
ถงึหลงัโรงงานราชาชูรส หมูท่ี ่16 ต าบลทา่ผา อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 1,525 เมตร 1 แหง่ 28,366,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,290,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,991,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,366,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,931,500             บาท
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(144) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นหนองววัแดง หมูท่ี ่4 
ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง (จดุที ่1) 
ความยาว 938 เมตร 1 แหง่ 12,501,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,445,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,114,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,501,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,829,400              บาท

(145) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นหนองววัแดง หมูท่ี ่4 
ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง (จดุที ่2) 
ความยาว 961 เมตร 1 แหง่ 12,503,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,451,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,114,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,503,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,833,600              บาท

(146) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นดงเจรญิ หมูท่ี ่10 
เชื่อมบา้นดงเหนือ หมูท่ี ่8 ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
จงัหวดัล  าพนู ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 1,222,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,640,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,222,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,366,300             บาท

(147) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยชม บา้นเทยีน หมู ่5 ต าบลปากชม 
อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,364 เมตร 1 แหง่ 11,587,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,650,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,587,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,478,900             บาท

(148) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้เสยีว บา้นสงยาง หมูท่ี ่5, 11 
ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 769 เมตร 1 แหง่ 9,007,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,269,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,007,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,795,800              บาท

(149) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าหว้ยทบัทนั บา้นโนนสาวสวย หมูท่ี ่5, 
หมูท่ี ่11 ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,758,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,758,300              บาท

(150) เขื่อนป้องกนัตลิง่ และปรบัปรุงภูมทิศันห์ว้ยเดยีก บา้นกกกอก 
หมูท่ี ่12, บา้นพงัเมก็ หมูท่ี ่4, บา้นทบัสอ หมูท่ี ่2, บา้นงิ้วด่อน หมูท่ี ่1 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร ความยาว 440 เมตร 1 แหง่ 4,438,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,160,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,438,700              บาท

(151) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่สาวเอ ้หมูท่ี ่15 
ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 737 เมตร 1 แหง่ 20,813,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,399,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,813,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,473,400              บาท

(152) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม (ระยะที ่1) บา้นทา่งาม หมูท่ี ่4 
ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 286 เมตร 1 แหง่ 10,383,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,199,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,383,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,759,400              บาท

(153) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกใต ้หมูท่ี ่6 
ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 607 เมตร 1 แหง่ 16,876,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,876,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,786,800              บาท
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(149) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าหว้ยทบัทนั บา้นโนนสาวสวย หมูท่ี ่5, 
หมูท่ี ่11 ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,758,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,480,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,758,300              บาท

(150) เขื่อนป้องกนัตลิง่ และปรบัปรุงภูมทิศันห์ว้ยเดยีก บา้นกกกอก 
หมูท่ี ่12, บา้นพงัเมก็ หมูท่ี ่4, บา้นทบัสอ หมูท่ี ่2, บา้นงิ้วด่อน หมูท่ี ่1 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร ความยาว 440 เมตร 1 แหง่ 4,438,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,160,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,438,700              บาท

(151) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่สาวเอ ้หมูท่ี ่15 
ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 737 เมตร 1 แหง่ 20,813,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,399,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,813,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,473,400              บาท

(152) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม (ระยะที ่1) บา้นทา่งาม หมูท่ี ่4 
ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 286 เมตร 1 แหง่ 10,383,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,199,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,383,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,759,400              บาท

(153) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกใต ้หมูท่ี ่6 
ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 607 เมตร 1 แหง่ 16,876,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,876,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,786,800              บาท
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(154) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา ฝัง่ทศิใตข้องทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 43 เขตเทศบาลเมอืงคอหงส ์ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ความยาว 170 เมตร 1 แหง่ 8,216,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,390,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,216,100              บาท

(155) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัรอเจรญิ (ระยะที ่2) 
ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 357 เมตร 1 แหง่ 1,228,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,012,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,919,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,838,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,228,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,026,100              บาท

(156) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.รมิคลองแควออ้ม บรเิวณหนา้วดัเหมอืงใหม ่
ต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 305 เมตร 1 แหง่ 9,556,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,918,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,209,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,418,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,556,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,733,700              บาท

(157) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองออ้ม พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัขวญัเมอืง หมูท่ี ่8 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 160 เมตร 1 แหง่ 2,632,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,096,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,821,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,642,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,632,400              บาท

(158) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิคลองวดัประชา
และบรเิวณคุง้ตาทดั ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 435 เมตร 1 แหง่ 6,648,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,440,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,703,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,648,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,088,000              บาท
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(159) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่คา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัเทพประสทิธิ์คณาวาส หมูท่ี ่1 ต าบลทา่คา อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 330 เมตร 1 แหง่ 2,984,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,940,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,821,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,642,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,984,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,491,900              บาท

(160) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัโพธิ์งาม หมูท่ี ่2 ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 223 เมตร 1 แหง่ 5,688,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,720,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,490,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,688,800              บาท

(161) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
และทา่เทยีบเรอื บรเิวณวดับางพรม หมูท่ี ่5 ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 3,672,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,999,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,462,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,863,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,672,400              บาท

(162) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
และทา่เทยีบเรอื บรเิวณวดัเกษมสรณาราม ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 162 เมตร 1 แหง่ 5,348,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,888,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,348,900              บาท

(163) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดับางกลว้ย หมูท่ี ่4 ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 304 เมตร 1 แหง่ 1,174,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,096,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,192,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,174,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,936,400             บาท
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(164) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัโบสถ ์หมูท่ี ่5 ต าบลบางกุง้ อ าเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 2,277,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,999,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,277,300              บาท

(165) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณ หมูท่ี ่4 ถงึ หมูท่ี ่3 
บา้นทา่ระบาด ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 
ความยาว 549 เมตร 1 แหง่ 12,223,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,548,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,223,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,386,100              บาท

(166) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน บรเิวณวดัใหญ่บา้นบอ่ หมูท่ี ่3 
ต าบลบา้นบอ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 328 เมตร 1 แหง่ 12,221,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,540,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,221,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,380,500              บาท

(167) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัเทพรตันาราม หมูท่ี ่1 
ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 158 เมตร 1 แหง่ 5,119,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,596,500             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,798,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,679,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,119,100              บาท

(168) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่3 ต าบลบางยาง 
อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 428 เมตร 1 แหง่ 1,744,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,160,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,049,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,744,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,365,900             บาท

(169) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณชุมชนบา้นพนัธุวงษ ์
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที ่2) 
ความยาว 702 เมตร 1 แหง่ 47,780,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,360,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,780,000             บาท

(170) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน พื้นทีชุ่มชนวดัวสุิทธาราม 
หมูท่ี ่4 ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 582 เมตร 1 แหง่ 20,825,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,440,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,825,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,502,300              บาท

(171) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณตลาดสดเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 315 เมตร 1 แหง่ 5,529,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,350,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,287,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,575,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,529,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,957,500              บาท

(172) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณวดัแก่งคอย (ระยะ 4) 
อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 560 เมตร 1 แหง่ 15,228,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,270,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,878,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,228,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,162,700              บาท

(173) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณวดับา้นชุง้ (ระยะ 2) 
ต าบลเรงิราง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 280 เมตร 1 แหง่ 3,115,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,837,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,115,700              บาท
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(169) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณชุมชนบา้นพนัธุวงษ ์
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที ่2) 
ความยาว 702 เมตร 1 แหง่ 47,780,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 102,360,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,780,000             บาท

(170) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน พื้นทีชุ่มชนวดัวสุิทธาราม 
หมูท่ี ่4 ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 582 เมตร 1 แหง่ 20,825,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,440,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,825,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,502,300              บาท

(171) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณตลาดสดเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 315 เมตร 1 แหง่ 5,529,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,350,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,287,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,575,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,529,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,957,500              บาท

(172) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณวดัแก่งคอย (ระยะ 4) 
อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 560 เมตร 1 แหง่ 15,228,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,270,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,878,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,228,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,162,700              บาท

(173) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณวดับา้นชุง้ (ระยะ 2) 
ต าบลเรงิราง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 280 เมตร 1 แหง่ 3,115,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,837,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,115,700              บาท
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(174) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณหนา้อ าเภอเสาไห ้
อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 508 เมตร 1 แหง่ 12,218,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,740,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,218,000             บาท

(175) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่5 ต าบลโคกหมอ้ 
อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 1,357,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,140,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,357,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,726,300             บาท

(176) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณวดัชุง้ (ระยะที ่2) 
ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 9,658,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,328,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,658,200              บาท

(177) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ชา้ง 
อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 1,821,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,543,200             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,821,500              บาท

(178) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 บา้นมอญ และ หมูท่ี ่1 
บา้นชีปะขาว ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี
ความยาว 160 เมตร 1 แหง่ 758,900                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,509,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,164,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 758,900                บาท

(179) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่1 ,หมูท่ี ่5 ต าบลโรงชา้ง 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 343 เมตร 1 แหง่ 10,978,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,270,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,411,500              บาท

(180) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่1 
บรเิวณหนา้วดัแจง้พรหมนคร ต าบลตน้โพธิ์ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 359 เมตร 1 แหง่ 10,978,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,520,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,127,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,255,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,158,600              บาท

(181) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นวงัปรงิ ต าบลทา่พญา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 
ความยาว 684 เมตร 1 แหง่ 1,530,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,530,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,132,000             บาท

(182) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่4 บา้นบางขดุ 
ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 567 เมตร 1 แหง่ 11,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,134,000             บาท

(183) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่5 ต าบลวดัเกาะ 
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 310 เมตร 1 แหง่ 98,300                 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,696,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,124,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,473,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,300                 บาท
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(179) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่1 ,หมูท่ี ่5 ต าบลโรงชา้ง 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 343 เมตร 1 แหง่ 10,978,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,270,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,411,500              บาท

(180) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่1 
บรเิวณหนา้วดัแจง้พรหมนคร ต าบลตน้โพธิ์ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 359 เมตร 1 แหง่ 10,978,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,520,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,127,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,255,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,158,600              บาท

(181) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นวงัปรงิ ต าบลทา่พญา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 
ความยาว 684 เมตร 1 แหง่ 1,530,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,530,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,132,000             บาท

(182) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่4 บา้นบางขดุ 
ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 567 เมตร 1 แหง่ 11,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,134,000             บาท

(183) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่5 ต าบลวดัเกาะ 
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 310 เมตร 1 แหง่ 98,300                 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,696,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,124,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,473,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,300                 บาท
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(184) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่3-4 (หนา้วดัทา่เกย) 
ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
ความยาว 592 เมตร 1 แหง่ 1,834,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,486,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,834,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,125,700             บาท

(185) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณหมูท่ี ่1 ต าบลวงัน า้ซบั 
อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 805 เมตร 1 แหง่ 17,155,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,504,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,155,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,235,000              บาท

(186) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัโลกาทพิยาราม 
ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 230 เมตร 1 แหง่ 1,805,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,527,200             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,805,500              บาท

(187) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดับางซอ ต าบลบางตะเคยีน 
อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 540 เมตร 1 แหง่ 12,240,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,600,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,240,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,422,000              บาท

(188) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นทา่มว่ง หมูท่ี ่1 ต าบลทา่มว่ง 
อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 590 เมตร 1 แหง่ 10,866,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,157,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,866,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,234,300              บาท

(189) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่งาม หมูท่ี ่14 ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร 1 แหง่ 1,425,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,893,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,408,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,425,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,058,800             บาท

(190) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี หมูท่ี ่3 ต าบลวงัน า้ซบั 
อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 781 เมตร 1 แหง่ 17,134,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,435,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,134,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,187,300              บาท

(191) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพมุดวง บรเิวณวดัสุวรรณโกฎ ิ
หมูท่ี ่2 ต าบลทา่โรงชา้ง อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 5,238,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,960,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,238,300              บาท

(192) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณ หมูท่ี ่1 ต าบลกระเบื้อง 
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 882 เมตร 1 แหง่ 2,001,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,001,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,214,600             บาท

(193) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณหมูท่ี ่10 ต าบลกระเบื้อง 
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 780 เมตร 1 แหง่ 2,001,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,001,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,214,600             บาท
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(189) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่งาม หมูท่ี ่14 ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร 1 แหง่ 1,425,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,893,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,408,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,425,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,058,800             บาท

(190) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี หมูท่ี ่3 ต าบลวงัน า้ซบั 
อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 781 เมตร 1 แหง่ 17,134,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,435,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,134,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,187,300              บาท

(191) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพมุดวง บรเิวณวดัสุวรรณโกฎ ิ
หมูท่ี ่2 ต าบลทา่โรงชา้ง อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 5,238,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,960,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,238,300              บาท

(192) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณ หมูท่ี ่1 ต าบลกระเบื้อง 
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 882 เมตร 1 แหง่ 2,001,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,001,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,214,600             บาท

(193) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณหมูท่ี ่10 ต าบลกระเบื้อง 
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 780 เมตร 1 แหง่ 2,001,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 51,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,001,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,214,600             บาท
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(194) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู หมูท่ี ่1 บา้นโพนครก ต าบลโพนครก 
อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 320 เมตร 1 แหง่ 5,768,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,490,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,768,300              บาท

(195) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พอง (ระยะที ่1) บรเิวณบา้นโนนส าราญ 
หมูท่ี ่8 และบา้นสมสนุก หมูท่ี ่14 ต าบลนากอก อ าเภอศรบีญุเรอืง 
จงัหวดัหนองบวัล  าภู ความยาว 330 เมตร 1 แหง่ 5,555,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,555,100              บาท

(196) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่2 ต าบลบางจกั 
อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 2,478,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,200,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,478,300              บาท

(197) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่3 (ใตว้ดัสามประชุม) 
ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 532 เมตร 1 แหง่ 13,586,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,957,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,586,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,550,300              บาท

(198) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย แนวเขื่อนเทศบาลเดมิ หมูท่ี ่3 
ต าบลอ่างแกว้ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 1,506,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,680,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,506,100              บาท

(199) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแปดแกว้ หนา้วดักลางราชครูธาราม 
ต าบลหวัตะพาน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 2,257,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,978,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,257,000              บาท

(200) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้ชุมชนย่อยที ่1 
และที ่2 (หมูบ่า้นน า้วน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก 
จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 647 เมตร 1 แหง่ 21,848,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 73,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,817,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,848,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,233,700              บาท

(201) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยละโอง ระยะที ่3 บา้นนาวดั ต าบลนาวงั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 5,728,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,450,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,728,300              บาท

(202) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่1 บา้นหนา้พระธาต ุ
ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 435 เมตร 1 แหง่ 11,661,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,337,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,891,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,783,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,661,700             บาท

(203) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่3 ต าบลในเมอืง 
อ าเภอพชิยั จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 2,744,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,466,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,744,300              บาท
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(199) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแปดแกว้ หนา้วดักลางราชครูธาราม 
ต าบลหวัตะพาน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 2,257,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,978,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,257,000              บาท

(200) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้ชุมชนย่อยที ่1 
และที ่2 (หมูบ่า้นน า้วน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก 
จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 647 เมตร 1 แหง่ 21,848,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 73,900,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,817,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,848,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,233,700              บาท

(201) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยละโอง ระยะที ่3 บา้นนาวดั ต าบลนาวงั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจรญิ ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 5,728,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,450,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,728,300              บาท

(202) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่1 บา้นหนา้พระธาต ุ
ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 435 เมตร 1 แหง่ 11,661,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,337,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,891,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,783,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,661,700             บาท

(203) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่3 ต าบลในเมอืง 
อ าเภอพชิยั จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 2,744,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,466,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,744,300              บาท
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(204) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่4 ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 11,245,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,180,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,245,600             บาท

(205) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3 บา้นสะพานหนิ 
ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี  ความยาว 175 เมตร 1 แหง่ 5,728,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,450,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,728,300              บาท

(206) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่6 บา้นเกาะสวรรค ์
ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี ความยาว 778 เมตร 1 แหง่ 28,890,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,650,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,890,800             บาท

(207) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นหนองกินเพล หมูท่ี ่3,8 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 825 เมตร 1 แหง่ 20,797,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,345,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,797,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,435,300              บาท

(208) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทนั หมูท่ี ่5 ต าบลธาตนุอ้ย 
อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 437 เมตร 1 แหง่ 5,753,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,867,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,467,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,753,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,646,200             บาท

(209) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณปากมลูนอ้ย (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นทา่กกแห ่ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 528 เมตร 1 แหง่ 20,813,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,813,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,474,100              บาท

(210) เขื่อนป้องกนัตลิง่ เทศบาลหนองชาก ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ 
จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 6,850,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,995,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,850,100              บาท

(211) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
ในเขตเทศบาลต าบลย่านตาขาว หมูท่ี ่1 ต าบลย่านตาขาว 
เชื่อมต่อเขตเทศบาลต าบลควนโพธิ์ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรงั  ความยาว 365 เมตร 1 แหง่ 3,888,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,472,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,888,000              บาท

(212) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยสอ บา้นหว้ยสอ หมูท่ี ่4 
ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 3,978,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,612,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,978,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,049,200              บาท

(213) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สะแกกรงั (หนา้วดัชุมทรพัย)์ หมูท่ี ่1 
ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 
ความยาว 1,137 เมตร 1 แหง่ 29,258,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,568,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,258,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,749,500             บาท
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(209) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณปากมลูนอ้ย (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นทา่กกแห ่ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 528 เมตร 1 แหง่ 20,813,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,813,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,474,100              บาท

(210) เขื่อนป้องกนัตลิง่ เทศบาลหนองชาก ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ 
จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 6,850,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,995,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,850,100              บาท

(211) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
ในเขตเทศบาลต าบลย่านตาขาว หมูท่ี ่1 ต าบลย่านตาขาว 
เชื่อมต่อเขตเทศบาลต าบลควนโพธิ์ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรงั  ความยาว 365 เมตร 1 แหง่ 3,888,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,472,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,888,000              บาท

(212) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยสอ บา้นหว้ยสอ หมูท่ี ่4 
ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 3,978,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,612,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,978,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,049,200              บาท

(213) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สะแกกรงั (หนา้วดัชุมทรพัย)์ หมูท่ี ่1 
ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 
ความยาว 1,137 เมตร 1 แหง่ 29,258,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 107,568,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,258,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,749,500             บาท
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(214) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองขา้วเมา่ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณโรงเรยีนวดัสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)์ ต าบลขา้วเมา่ 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 180 เมตร 1 แหง่ 5,678,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(215) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่านบา้นสนามคล ี(ฝัง่ขวา) หมูท่ี ่8 
ต าบลย่านยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,911,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,239,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,880,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,446,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,911,500              บาท

(216) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิสระน า้วงัปลา (ระยะที ่2) บรเิวณศูนยศิ์ลปาชีพ
บางไทร ต าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 176 เมตร 1 แหง่ 12,753,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,120,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,224,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,753,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,142,800              บาท

(217) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นรตันวาร ีหมูท่ี ่16 ต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 884 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(218) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่1 ต าบลพระขาว 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(219) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์กัษร บา้นวงัสะแกงใต ้
หมูท่ี ่9 ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล  าพนู 
ความยาว 280 เมตร 1 แหง่ 10,803,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,720,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,803,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,076,400             บาท

(220) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พื้นทีชุ่มชนบา้นคลองส าโรง 
หมูท่ี ่5 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 670 เมตร 1 แหง่ 32,059,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,550,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,110,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,059,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,380,500             บาท

(221) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นยางชุม หมูท่ี ่7 ต าบลศรณีรงค ์
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,240 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(222) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณหมูท่ี ่3 และหมูท่ี ่2 
ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 25,142,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,142,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,857,200             บาท

(223) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่8 
ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 940 เมตร 1 แหง่ 43,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท
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(219) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์กัษร บา้นวงัสะแกงใต ้
หมูท่ี ่9 ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล  าพนู 
ความยาว 280 เมตร 1 แหง่ 10,803,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,720,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,803,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,076,400             บาท

(220) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พื้นทีชุ่มชนบา้นคลองส าโรง 
หมูท่ี ่5 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 670 เมตร 1 แหง่ 32,059,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,550,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,110,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,059,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,380,500             บาท

(221) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นยางชุม หมูท่ี ่7 ต าบลศรณีรงค ์
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,240 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(222) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณหมูท่ี ่3 และหมูท่ี ่2 
ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 25,142,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,142,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,857,200             บาท

(223) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่8 
ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 940 เมตร 1 แหง่ 43,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท
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(224) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณล าหว้ยตงุลุงไหลบรรจบ
กบัแมน่ า้มลู บา้นวงัใหม ่หมูท่ี ่9 - บา้นวงัสะแบง ต าบลหนองแสงใหญ่ 
อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,450 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(225) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นด่านเกวยีน หมูท่ี ่1 
ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
ความยาว 701 เมตร 1 แหง่ 20,203,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,596,900             บาท

(226) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่6 
ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 40,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(227) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราณบรุ ีบา้นฝัง่ทา่ หมูท่ี ่5 
ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 409 เมตร 1 แหง่ 10,289,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,289,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,310,800             บาท

(228) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นชยัมงคล หมูท่ี ่20 
ต าบลนิคม อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 1,300 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(229) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่5, หมูท่ี ่6 ต าบลย่านมทัร ี
อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,539 เมตร 1 แหง่ 36,656,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,400,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,280,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,656,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,464,000             บาท

(230) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 ต าบลในควน อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(231) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ลาว บา้นหนองหล่ม หมูท่ี ่11 - 
บา้นดา้ยทา่ลอ้ หมูท่ี ่18 และบา้นดา้ยพฒันา หมูท่ี ่20  - บา้นดา้ยกู่แกว้ 
ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 2,000 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(232) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ปาว หนา้วดัใตโ้พธิ์ค า้ จากสะพาน คสล. 
ไปทางทศิใตฝ้ัง่ใต ้ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(233) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่2 บรเิวณหลงัทีท่  าการ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขานอ้ย ต าบลเขานอ้ย อ าเภอทา่มว่ง 
จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 240 เมตร 1 แหง่ 7,542,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,542,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,657,200             บาท
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(229) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่5, หมูท่ี ่6 ต าบลย่านมทัร ี
อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,539 เมตร 1 แหง่ 36,656,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,400,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,280,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,656,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,464,000             บาท

(230) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 ต าบลในควน อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(231) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ลาว บา้นหนองหล่ม หมูท่ี ่11 - 
บา้นดา้ยทา่ลอ้ หมูท่ี ่18 และบา้นดา้ยพฒันา หมูท่ี ่20  - บา้นดา้ยกู่แกว้ 
ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 2,000 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(232) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ปาว หนา้วดัใตโ้พธิ์ค า้ จากสะพาน คสล. 
ไปทางทศิใตฝ้ัง่ใต ้ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(233) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่2 บรเิวณหลงัทีท่  าการ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขานอ้ย ต าบลเขานอ้ย อ าเภอทา่มว่ง 
จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 240 เมตร 1 แหง่ 7,542,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,542,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,657,200             บาท
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(234) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นวงักุ่ม หมูท่ี ่5 ต าบลลุม่ล  าชี 
อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,050 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(235) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 และ หมูท่ี ่3 
ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 1,122 เมตร 1 แหง่ 34,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท

(236) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นศรสุีข หมูท่ี ่5 ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 607 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(237) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณหมูท่ี ่5 ต าบลวงัน า้คู ้
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 776 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(238) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่4 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 16,537,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,250,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,250,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,537,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,462,600              บาท

(239) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั ช่วงปากน า้หว้ยขอนแก่น 
หมูท่ี ่6 ต าบลตาลเดีย่ว อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 570 เมตร 1 แหง่ 17,684,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(240) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นปง อ าเภอสูงเมน่ 
จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,065 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(241) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองราชกรูด หมูท่ี ่3 ต าบลราชกรูด 
อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 18,649,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท

(242) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นวงัหนิ หมูท่ี ่6 บา้นวงัหนิพฒันา 
หมูท่ี ่14 บา้นทา่เมลช์ยั หมูท่ี ่11 ต าบลเถนิบรุ ีอ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง 
ความยาว 2,150 เมตร 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(243) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง หวัสะพาน หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสงั 
อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 754 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(244) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย บา้นธาต ุหมูท่ี ่1, หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่14, 
หมูท่ี ่15 ต าบลธาต ุอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ความยาว 1,427 เมตร 1 แหง่ 24,514,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,514,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,885,700             บาท
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(240) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นปง อ าเภอสูงเมน่ 
จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,065 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(241) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองราชกรูด หมูท่ี ่3 ต าบลราชกรูด 
อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 18,649,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท

(242) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นวงัหนิ หมูท่ี ่6 บา้นวงัหนิพฒันา 
หมูท่ี ่14 บา้นทา่เมลช์ยั หมูท่ี ่11 ต าบลเถนิบรุ ีอ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง 
ความยาว 2,150 เมตร 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(243) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง หวัสะพาน หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสงั 
อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 754 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(244) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย บา้นธาต ุหมูท่ี ่1, หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่14, 
หมูท่ี ่15 ต าบลธาต ุอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ความยาว 1,427 เมตร 1 แหง่ 24,514,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,514,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,885,700             บาท
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(245) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแมก่ลอง  หมูท่ี ่4 - หมูท่ี ่5 
ต าบลนางตะเคยีน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 580 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(246) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณหลงัชุมชนวดัเพรยีว
ถงึสถานีดบัเพลงิเทศบาล ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี
จงัหวดัสระบรุ ี ความยาว 480 เมตร 1 แหง่ 20,742,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,742,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,057,200             บาท

(247) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณเทศบาลต าบลศรปีระจนัต ์
อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(248) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นทา่เสีย่ว - บา้นคนัลมึ หมูท่ี ่4 - 
หมูท่ี ่5 ต าบลทรายมลู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,450 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(249) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางแกว้ หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่7 ต าบลบา้นอฐิ 
อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(250) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดัล  าชีศรวีนาราม หมูท่ี ่5 ต าบลล าชี 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 375 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(251) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระบรมธาต ุ
หมูท่ี ่6 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 438 เมตร 1 แหง่ 18,810,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,810,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,990,000             บาท

(252) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สวหีนุ่ม บรเิวณซอยทา่เรอื 
เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร 
ความยาว 789 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(253) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้องิ เชื่อมต่อแมน่ า้ลาว บา้นเวยีงใต ้
หมูท่ี ่15 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(254) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิน า้บงักอ บา้นทา่คอ้ หมูท่ี ่4 (ดา้นหลงัตลาด) 
ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 737 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท
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(250) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดัล  าชีศรวีนาราม หมูท่ี ่5 ต าบลล าชี 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 375 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(251) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระบรมธาต ุ
หมูท่ี ่6 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 438 เมตร 1 แหง่ 18,810,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,810,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,990,000             บาท

(252) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สวหีนุ่ม บรเิวณซอยทา่เรอื 
เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร 
ความยาว 789 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(253) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้องิ เชื่อมต่อแมน่ า้ลาว บา้นเวยีงใต ้
หมูท่ี ่15 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชียงราย 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(254) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิน า้บงักอ บา้นทา่คอ้ หมูท่ี ่4 (ดา้นหลงัตลาด) 
ต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 737 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท
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(255) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่กกแดง (ต่อดา้นทา้ยน า้) 
(ตดิกบัสะพานขา้ม อ าเภอค าตากลา้) ต าบลทา่กกแดง อ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 324 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(256) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองวดัสมัพนัธ ์บรเิวณหนา้วดัสมัพนัธ ์
หมูท่ี ่1 ต าบลสมัพนัธ ์อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 13,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(257) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่10 ต าบลบา้นป้อม 
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 321 เมตร 1 แหง่ 12,218,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,218,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,181,600             บาท

(258) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่9 บา้นย่านขาด 
ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 448 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(259) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองป่าแก่ บรเิวณมสัยดิบา้นป่าแก่ตก 
ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 17,684,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(260) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นทา่งาม หมูท่ี ่14 
ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ความยาว 383 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(261) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นดอนขะยอม หมูท่ี ่4 ต าบลสงเปือย 
อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร ความยาว 847 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(262) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ยาม บา้นอากาศ หมูท่ี ่3 ต าบลอากาศ 
อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 996 เมตร 1 แหง่ 17,382,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,382,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,217,300             บาท

(263) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัใหญ่ ต าบลแมก่ลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(264) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัส าเภาทอง 
ต าบลบางตะเคยีน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท
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(260) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นทา่งาม หมูท่ี ่14 
ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ความยาว 383 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(261) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นดอนขะยอม หมูท่ี ่4 ต าบลสงเปือย 
อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร ความยาว 847 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(262) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ยาม บา้นอากาศ หมูท่ี ่3 ต าบลอากาศ 
อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 996 เมตร 1 แหง่ 17,382,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,382,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,217,300             บาท

(263) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัใหญ่ ต าบลแมก่ลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(264) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัส าเภาทอง 
ต าบลบางตะเคยีน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท
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(265) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้มลู หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่1 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 30,171,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,628,500             บาท

(266) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นปากเปลอืย หมูท่ี ่7 (ช่วงที ่2) 
ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 609 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(267) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองขลุง ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 340 เมตร 1 แหง่ 13,950,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,950,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,650,000              บาท

(268) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่4 ต าบลพนัลาน 
อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 270 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(269) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยวม บรเิวณเหนือสะพาน  
วดัสุพรรณรงัษ ีเทศบาลต าบลแมส่ะเรยีง อ าเภอแมส่ะเรยีง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(270) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่สะอาด หมูท่ี ่8 ต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ความยาว 534 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(271) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
(บรเิวณอนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั) บา้นสนัรมิปิง หมูท่ี ่6 ต าบลรมิปิง 
อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 18,970,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,970,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,229,200             บาท

(272) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี หนา้วดัเดมิบาง (คงคาราม) 
ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 10,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,950,000              บาท

(273) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3 บา้นพลู ต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 479 เมตร 1 แหง่ 17,363,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,837,000             บาท

(274) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้มลู บา้นทา่กกแห ่
(ต่อเน่ืองเขื่อนมลูนอ้ยเดมิ) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท
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(270) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่สะอาด หมูท่ี ่8 ต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ความยาว 534 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(271) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
(บรเิวณอนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั) บา้นสนัรมิปิง หมูท่ี ่6 ต าบลรมิปิง 
อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 18,970,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,970,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,229,200             บาท

(272) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี หนา้วดัเดมิบาง (คงคาราม) 
ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 10,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,950,000              บาท

(273) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3 บา้นพลู ต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 479 เมตร 1 แหง่ 17,363,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,837,000             บาท

(274) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้มลู บา้นทา่กกแห ่
(ต่อเน่ืองเขื่อนมลูนอ้ยเดมิ) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท
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(275) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย (ช่วงที ่2) หมูท่ี ่2 ต าบลกลอนโด 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 1,556 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(276) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พรม บา้นบุง่สบิสี ่หมูท่ี ่4 ต าบลโนนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 721 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(277) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก ช่วงเทศบาลต าบลแมย่าว บา้นรมิกก 
หมูท่ี ่4 - สะพานรมิกก ต าบลแมย่าว, บา้นดอยฮาง ต าบลดอยฮาง 
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(278) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่พนัโฮง หมูท่ี ่14 
ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ความยาว 689 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(279) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิเหนือน า้) 
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 432 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(280) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเหล ระหวา่งหมูท่ี ่3 บา้นในเหล กบัหมูท่ี ่2 
บา้นปากเหล ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 
ความยาว 2,000 เมตร 1 แหง่ 30,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,485,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,114,300             บาท

(281) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์(ท ัง้ 2 ฝัง่) ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(282) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นบน ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(283) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าโดมใหญ่ บา้นนาเยยี บรเิวณวงัปลาพญายาง 
หมูท่ี ่3 และทา่แข่งเรอื หมูท่ี ่2 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 30,171,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,628,500             บาท

(284) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีบา้นทา่คอย หมูท่ี ่3 
ต าบลทา่คอย อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ี(บรเิวณวดัทา่คอย) 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(285) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณหมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 ต าบลหวัรอ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(286) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่พทุรา หมูท่ี ่2 ต าบลกะฮาด 
อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 635 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท



487

(281) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์(ท ัง้ 2 ฝัง่) ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 28,285,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(282) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นบน ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(283) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าโดมใหญ่ บา้นนาเยยี บรเิวณวงัปลาพญายาง 
หมูท่ี ่3 และทา่แข่งเรอื หมูท่ี ่2 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 30,171,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,628,500             บาท

(284) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีบา้นทา่คอย หมูท่ี ่3 
ต าบลทา่คอย อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ี(บรเิวณวดัทา่คอย) 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(285) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณหมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 ต าบลหวัรอ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(286) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่พทุรา หมูท่ี ่2 ต าบลกะฮาด 
อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 635 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท
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(287) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้หลงัสวน ถนนเลยีบแมน่ า้หลงัสวน 
บา้นด่าน ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
ความยาว 799 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(288) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ลพบรุ ีบรเิวณวดัทอง ต าบลขวญัเมอืง 
อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 195 เมตร 1 แหง่ 12,952,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,450,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,290,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,952,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,207,500              บาท

(289) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่ศรชีมชื่น 
(ต่อเน่ืองเหนือน า้) ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 508 เมตร 1 แหง่ 14,430,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,430,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,569,200             บาท

(290) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่3, 5 บา้นย่านยาว 
ต าบลน า้รดั อ าเภอหนองมว่งไข่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,143 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(291) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บรเิวณวดับา้นดอนกลอย หมูท่ี ่8 
ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 
ความยาว 840 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(292) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย บา้นฟากเลย (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ
ไปทา้ยน า้) ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
ความยาว 861 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(293) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นนาปราบ หมูท่ี ่3 ต าบลนายาง 
อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ความยาว 1,185 เมตร 1 แหง่ 20,203,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,596,900             บาท

(294) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พงุ บา้นน า้พงุสามคัค ีหมูท่ี ่6 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(295) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัทา่เจรญิ หมูท่ี ่3 
ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(296) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้มลูบา้นทพัไท 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ระยะที ่3 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,600 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท
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(292) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย บา้นฟากเลย (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ
ไปทา้ยน า้) ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
ความยาว 861 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(293) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นนาปราบ หมูท่ี ่3 ต าบลนายาง 
อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ความยาว 1,185 เมตร 1 แหง่ 20,203,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,596,900             บาท

(294) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พงุ บา้นน า้พงุสามคัค ีหมูท่ี ่6 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(295) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัทา่เจรญิ หมูท่ี ่3 
ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(296) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้มลูบา้นทพัไท 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ระยะที ่3 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,600 เมตร 1 แหง่ 42,050,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท
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(297) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่5 - หมูท่ี ่6 ต าบลประศุก 
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 425 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(298) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นป่าแก หมูท่ี ่1 เทศบาลต าบลรมิปิง 
อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู ความยาว 950 เมตร 1 แหง่ 18,649,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท

(299) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ยาม หมูท่ี ่19 ต าบลอากาศ 
อ าเภออากาศอ านวย (ฝัง่ตรงขา้ม) จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 17,363,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,837,000             บาท

(300) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัโบสถด์อนล าแพน 
หมูท่ี ่12 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(301) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณบา้นโพสะ หมูท่ี ่1 - 
หมูท่ี ่2 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ความยาว 740 เมตร 1 แหง่ 43,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท

(302) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณ หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่4 บา้นหวัหนิ ต าบลนครชุมน ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 25,142,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,142,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,857,200             บาท

(303) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดับา้นโพธิ์ หมูท่ี ่3 
ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(304) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั หมูท่ี ่3 ต าบลชอนไพร 
อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 491 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(305) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทราย บรเิวณศูนยร์าชการ 
ต าบลเกาะลนัตา อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่
ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 11,253,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท

(306) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นเกาะสามสบิ หมูท่ี ่4 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,253,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท
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(302) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณ หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่4 บา้นหวัหนิ ต าบลนครชุมน ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 25,142,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,142,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,857,200             บาท

(303) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดับา้นโพธิ์ หมูท่ี ่3 
ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(304) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั หมูท่ี ่3 ต าบลชอนไพร 
อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 491 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(305) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทราย บรเิวณศูนยร์าชการ 
ต าบลเกาะลนัตา อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่
ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 11,253,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท

(306) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นเกาะสามสบิ หมูท่ี ่4 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,253,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท
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(307) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นบงึสวางค ์หมูท่ี ่5 (ช่วงที ่2) 
ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,266,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,266,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,933,800             บาท

(308) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จนัทบรุ ีบรเิวณสะพานตรรีตัน ์
ถงึสะพานภญิญสาสน ์ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี
ความยาว 701 เมตร 1 แหง่ 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,700,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,540,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,740,000             บาท

(309) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณศาลเจา้ตระกูลซิ้ม หมูท่ี ่1 ต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 100 เมตร 1 แหง่ 10,106,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,106,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,693,700              บาท

(310) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระยาตาก 
หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 12,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท

(311) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตรงั ณ บา้นป่าหมาก ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(312) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นแมส่ลดิ หมูท่ี ่2 ต าบลแมส่ลดิ 
อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 15,433,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,966,200             บาท

(313) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นปากยาม หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 482 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(314) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่8 ต าบลโคกหมอ้ 
อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 255 เมตร 1 แหง่ 16,234,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(315) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปากพนงั บรเิวณวดัมกุขธาราราม 
(วดัปากบางทา่พญา) หมูท่ี ่8 ต าบลบา้นเพงิ อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 9,053,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,053,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,746,200              บาท

(316) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นสบยาว หมูท่ี ่4 ต าบลทา่วงัผา 
อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดัน่าน ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 13,825,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,825,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,975,000              บาท
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(312) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นแมส่ลดิ หมูท่ี ่2 ต าบลแมส่ลดิ 
อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 15,433,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,966,200             บาท

(313) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นปากยาม หมูท่ี ่4 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 482 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(314) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่8 ต าบลโคกหมอ้ 
อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 255 เมตร 1 แหง่ 16,234,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(315) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปากพนงั บรเิวณวดัมกุขธาราราม 
(วดัปากบางทา่พญา) หมูท่ี ่8 ต าบลบา้นเพงิ อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 9,053,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,053,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,746,200              บาท

(316) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นสบยาว หมูท่ี ่4 ต าบลทา่วงัผา 
อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดัน่าน ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 13,825,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,825,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,975,000              บาท



494

(317) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่เรอื หมูท่ี ่8 
(ต่อดา้นทา้ยน า้) ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 870 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(318) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมูท่ี ่2 ต าบลบา้นทาม 
อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 325 เมตร 1 แหง่ 13,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(319) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่2 ต าบลกบเจา 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(320) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่1 ต าบลนาปรงั อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,932,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,932,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,267,600             บาท

(321) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง หมูท่ี ่11 บา้นสามพอก 
ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 13,825,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,825,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,975,000              บาท

(322) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยใหญ่ หมูท่ี ่12 และ หมูท่ี ่16 
ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(323) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นวงัหวา้ หมูท่ี ่6 ต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 15,321,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,321,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,678,600              บาท

(324) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นหนองยาง หมูท่ี ่10 ต าบลหวัเมอืง
อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 498 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(325) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นคุง้สะอาด หมูท่ี ่5 ต าบลนาเลงิ 
อ าเภอเสลภูม ิ(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ความยาว 764 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(326) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นแสงนอ้ย 
หมูท่ี ่7 ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 23,571,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,428,500             บาท
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(322) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยใหญ่ หมูท่ี ่12 และ หมูท่ี ่16 
ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(323) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นวงัหวา้ หมูท่ี ่6 ต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 15,321,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,321,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,678,600              บาท

(324) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นหนองยาง หมูท่ี ่10 ต าบลหวัเมอืง
อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 498 เมตร 1 แหง่ 18,038,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(325) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นคุง้สะอาด หมูท่ี ่5 ต าบลนาเลงิ 
อ าเภอเสลภูม ิ(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ความยาว 764 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(326) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นแสงนอ้ย 
หมูท่ี ่7 ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 23,571,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,428,500             บาท
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(327) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นทา่ปยุตก หมูท่ี ่5 ต าบลย่านร ี
อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 14,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,800,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,760,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,880,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(328) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย หนา้เทศบาลเมอืงเลย 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิไปเหนือน า้) ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,114 เมตร 1 แหง่ 17,684,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(329) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตะเครยีะ หมูท่ี ่1 ต าบลตะเครยีะ 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว 370 เมตร 1 แหง่ 14,276,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,880,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,276,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,243,600             บาท

(330) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณหนา้ทีว่า่การอ าเภอบางคนท ีหมูท่ี ่6 ต าบลกระดงังา 
อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 165 เมตร 1 แหง่ 7,063,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,063,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,736,400              บาท

(331) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณชุมชนทา่ใหม ่
ถงึหลงัโรงพยาบาลกระทุม่แบน ต าบลตลาดกระทุม่แบน 
อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 720 เมตร 1 แหง่ 34,452,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 118,800,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,760,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,452,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,588,000             บาท
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(332) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณวดัวงัสมบูรณ์ 
ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 
ความยาว 570 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(333) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่6 - หมูท่ี ่7 ต าบลถอนสมอ 
อ าเภอทา่ชา้ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 335 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(334) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่คอย บรเิวณวดัทา่กุ่ม 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 11,253,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท

(335) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณเชิงสะพานมติรภาพ 
บา้นหนองเรอื หมูท่ี ่8 บา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรอื อ าเภอชุมพลบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 582 เมตร 1 แหง่ 15,873,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,873,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,326,200             บาท

(336) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พอง บรเิวณบา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่8 
และบา้นสมสนุก หมูท่ี ่14 (ระยะที ่2) ต าบลนากอก อ าเภอศรบีญุเรอืง 
จงัหวดัหนองบวัล  าภู ความยาว 565 เมตร 1 แหง่ 10,289,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,289,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,310,800             บาท
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(337) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณบา้นโพสะ หมูท่ี ่3 
ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ความยาว 298 เมตร 1 แหง่ 19,001,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,460,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,092,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,001,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,366,300             บาท

(338) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่1 ต าบลหาดทนง 
อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(339) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บรเิวณเหล่ากาชาดฯ ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 190.5 เมตร 1 แหง่ 9,428,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,428,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,571,400             บาท

(340) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หนา้วดัก าแพง หมูท่ี ่3 
ต าบลหลกัฟ้า อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 352 เมตร 1 แหง่ 16,234,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(341) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นดงเค็ง 
หมูท่ี ่6 บา้นดง หมูท่ี ่2 ต าบลกุดขาคมี อ าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 720 เมตร 1 แหง่ 17,858,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,858,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,741,900             บาท

(342) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองศก หมูท่ี ่4 ต าบลพงักาญจน ์
อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 13,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,500,000             บาท
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(343) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่7 ต าบลปากแคว 
อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 31,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(344) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่1 บา้นทอ้งคุง้เหนือ 
ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 10,932,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,932,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,267,600             บาท

(345) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางใหญ่ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดับางใหญ่ หมูท่ี ่13 ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 570 เมตร 1 แหง่ 14,469,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(346) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นแมเ่ชียงรายลุม่ หมูท่ี ่3 
ต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล  าปาง ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,269,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,730,700             บาท

(347) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นงิ้ว หมูท่ี ่5 ต าบลธงธานี 
อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 585 เมตร 1 แหง่ 21,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(348) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ทา่มะนาว หนา้วดัวงัจกิ ต าบลวงัลกึ 
อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,861,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท
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(349) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปาย บรเิวณศูนยบ์รกิาร
และพฒันาลุม่น า้ปายตามพระราชด าร ิ(ต่อเน่ืองงบประมาณปี 2559) 
หมูท่ี ่5 ต าบลผาบอ่ง อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(350) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั วดัสนธิกรประชาราม หมูท่ี ่3 
ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 185 เมตร 1 แหง่ 6,723,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,723,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,076,600             บาท

(351) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นค าไฮ ต าบลธาตนุอ้ย อ าเภอเขื่องใน 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 876 เมตร 1 แหง่ 23,571,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,428,500             บาท

(352) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณส านกัปฏบิตัธิรรมแหง่ที ่2 
(ระยะที ่2) บา้นโลงใต ้หมูท่ี ่6 ต าบลโคกสลุด อ าเภอบางกระทุม่ 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 320 เมตร 1 แหง่ 15,433,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,966,200             บาท

(353) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่6 ต าบลฆะมงั 
อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร  ความยาว 253 เมตร 1 แหง่ 12,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท

(354) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณหมูท่ี ่4 บา้นย่านยาว 
ต าบลโคกสลุด อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 455 เมตร 1 แหง่ 23,121,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 73,567,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,713,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,121,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,732,900             บาท

(355) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(356) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่3 ต าบลพงตกึ 
อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 604 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(357) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดับา้นทา่กลาง หมูท่ี ่7 ต าบลเจา้ทา่ 
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 290 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(358) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง (ระยะที ่2) บา้นหนองเต่า หมูท่ี ่5 
ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,400,000             บาท
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(354) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บรเิวณหมูท่ี ่4 บา้นย่านยาว 
ต าบลโคกสลุด อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 455 เมตร 1 แหง่ 23,121,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 73,567,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,713,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,121,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,732,900             บาท

(355) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 18,857,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(356) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่3 ต าบลพงตกึ 
อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 604 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(357) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดับา้นทา่กลาง หมูท่ี ่7 ต าบลเจา้ทา่ 
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 290 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(358) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง (ระยะที ่2) บา้นหนองเต่า หมูท่ี ่5 
ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,400,000             บาท
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(359) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จนัทบรุ ีบรเิวณสะพานตรรีตัน ์
ถงึสะพานมหาราช ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี
ความยาว 601 เมตร 1 แหง่ 21,214,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 67,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,214,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,785,700             บาท

(360) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่2 
ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 
ความยาว 725 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(361) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่5 - หมูท่ี ่9 ต าบลทา่ชยั 
อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 20,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(362) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่ตะเภา ต าบลหาดพนัไกร 
อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ความยาว 591 เมตร 1 แหง่ 18,649,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท

(363) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่9 ต าบลพกิุล อ าเภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(364) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองใหญ่ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัตะโหนดราย ต าบลบางกระบอื อ าเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 230 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(365) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นครนายก บรเิวณวดัศรนีาวา 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่2 ต าบลศรนีาวา อ าเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(366) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ต า๋ ต าบลแมต่ า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(367) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตรงั พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ณ หมูท่ี ่ 10 
ต าบลทา่สะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 15,755,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,755,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,444,600             บาท

(368) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่6 และ หมูท่ี ่7 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 3,500 เมตร 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(369) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่4 ต าบลเมอืงบางยม 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 375 เมตร 1 แหง่ 5,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

(370) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่คอย บรเิวณวดัคลองชะโด 
ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 10,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,950,000              บาท
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(365) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นครนายก บรเิวณวดัศรนีาวา 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่2 ต าบลศรนีาวา อ าเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(366) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ต า๋ ต าบลแมต่ า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(367) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตรงั พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ณ หมูท่ี ่ 10 
ต าบลทา่สะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 15,755,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,755,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,444,600             บาท

(368) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่6 และ หมูท่ี ่7 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 3,500 เมตร 1 แหง่ 30,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(369) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่4 ต าบลเมอืงบางยม 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 375 เมตร 1 แหง่ 5,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

(370) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่คอย บรเิวณวดัคลองชะโด 
ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 210 เมตร 1 แหง่ 10,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,950,000              บาท
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(371) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองใหมเ่จรญิสุข (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(372) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองโพงพางล่าง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัโพงพาง หมูท่ี ่2 ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 215 เมตร 1 แหง่ 4,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,300,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(373) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณวดัทองพุม่พวง 
พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลปากเพรยีว 
อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีความยาว 76 เมตร 1 แหง่ 12,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,800,000              บาท

(374) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัสวนมะมว่ง 
หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 148 เมตร 1 แหง่ 10,797,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,797,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,602,800              บาท

(375) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีบา้นทา่ซกิ หมูท่ี ่6 ต าบลทา่คอย 
อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 463 เมตร 1 แหง่ 12,379,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,700,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,379,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,420,800             บาท

(376) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่1 ต าบลพนัลาน อ าเภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(377) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมูท่ี ่2 บา้นหวัสะแก 
ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(378) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณวดัสองพีน่อ้ง หมูท่ี ่2 
ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 257 เมตร 1 แหง่ 12,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท

(379) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่3 ต าบลทา่ไมร้วก 
อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 723.5 เมตร 1 แหง่ 19,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,600,000             บาท

(380) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่3 
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(381) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ี(ระยะที ่2) หมูท่ี ่2 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 520 เมตร 1 แหง่ 14,070,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,070,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,130,000             บาท

(382) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโพธิ์เลือ่น 
หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นกระแชง อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 331 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท
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(377) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมูท่ี ่2 บา้นหวัสะแก 
ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(378) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณวดัสองพีน่อ้ง หมูท่ี ่2 
ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 257 เมตร 1 แหง่ 12,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท

(379) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่3 ต าบลทา่ไมร้วก 
อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 723.5 เมตร 1 แหง่ 19,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,600,000             บาท

(380) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่3 
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(381) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ี(ระยะที ่2) หมูท่ี ่2 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 520 เมตร 1 แหง่ 14,070,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,070,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,130,000             บาท

(382) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโพธิ์เลือ่น 
หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นกระแชง อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 331 เมตร 1 แหง่ 16,077,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท
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(383) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่3 ต าบลฆะมงั 
อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(384) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองนาเตย (ระยะที ่2) หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่4 ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 
ความยาว 360 เมตร 1 แหง่ 19,418,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,418,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,381,200              บาท

(385) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ หมูท่ี ่8 
ต าบลบางแขม เชื่อมต่อ หมูท่ี ่5 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,800 เมตร 1 แหง่ 17,684,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(386) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั ต่อจากสะพานร่วมใจพฒันา
ไปทางทศิใตถ้นนพทิกัษ ์เทศบาลเมอืงหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 140 เมตร 1 แหง่ 8,686,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,686,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,113,600              บาท

(387) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่7, หมูท่ี ่2 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 1,300 เมตร 1 แหง่ 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(388) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเสาธง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์วดัถลุงทอง 
หมูท่ี ่1 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(389) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน เขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ 
อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(390) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปากแพรก 
ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(391) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้งมิ บา้นดอนตนั - นาปรงั หมูท่ี ่1 
ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 2,260 เมตร 1 แหง่ 28,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(392) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน ช่วงสะพานขา้มคลองสุนขัหอน 
ถงึ เคหะชุมชนสมทุรสาคร หมูท่ี ่4 ต าบลทา่จนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(393) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่3 ,หมูท่ี ่6 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 745 เมตร 1 แหง่ 7,450,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,450,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,900,000             บาท
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(383) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่3 ต าบลฆะมงั 
อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(384) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองนาเตย (ระยะที ่2) หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่4 ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 
ความยาว 360 เมตร 1 แหง่ 19,418,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,418,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,381,200              บาท

(385) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ หมูท่ี ่8 
ต าบลบางแขม เชื่อมต่อ หมูท่ี ่5 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,800 เมตร 1 แหง่ 17,684,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(386) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั ต่อจากสะพานร่วมใจพฒันา
ไปทางทศิใตถ้นนพทิกัษ ์เทศบาลเมอืงหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 140 เมตร 1 แหง่ 8,686,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,686,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,113,600              บาท

(387) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่7, หมูท่ี ่2 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 1,300 เมตร 1 แหง่ 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(388) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเสาธง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์วดัถลุงทอง 
หมูท่ี ่1 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(389) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน เขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ 
อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(390) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปากแพรก 
ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(391) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้งมิ บา้นดอนตนั - นาปรงั หมูท่ี ่1 
ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 2,260 เมตร 1 แหง่ 28,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(392) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน ช่วงสะพานขา้มคลองสุนขัหอน 
ถงึ เคหะชุมชนสมทุรสาคร หมูท่ี ่4 ต าบลทา่จนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(393) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่3 ,หมูท่ี ่6 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 745 เมตร 1 แหง่ 7,450,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,450,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,900,000             บาท
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(394) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปทมุบูชา หมูท่ี ่1 
ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(395) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ลพบรุ ีบรเิวณวดัตะโก และวดัญาณเสน 
ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีความยาว 545 เมตร 1 แหง่ 9,308,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,540,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,308,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,616,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,616,000             บาท

(396) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณหนา้วดัสะตอื หมูท่ี ่4 ต าบลตะกุด อ าเภอเมอืงสระบรุ ี
จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 8,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(397) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองตรอน หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นแก่ง 
อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ ์ความยาว 230 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(398) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัศรศีรทัธาธรรม หมูท่ี ่9 ต าบลคลองเขนิ 
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 180 เมตร 1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(399) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู วดัสุปฏันารามวรวหิาร 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 822 เมตร 1 แหง่ 15,660,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,300,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,660,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,320,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,320,000             บาท

(400) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแพรกทะเล 
บรเิวณวดัเพิม่พนูสามคัคธีรรม หมูท่ี ่4 ต าบลคลองโคน  
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 220 เมตร 1 แหง่ 4,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000             บาท

(401) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สวหีนุ่ม ทางเขา้วดัพระบรมธาตสุว ี
หมูท่ี ่1 ต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร ความยาว 375 เมตร 1 แหง่ 8,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(402) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์ปัสรอมรอนิทร ์
(ระยะที ่3) บา้นวงัสะแกงใต ้หมูท่ี ่9 ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล  าพนู ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(403) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองน า้ปลายนา บรเิวณวดัสามจุ่น 
ต าบลดอนปรู อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(404) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัทา่โขลง ต าบลทา่ระหดั
อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(405) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่วา้ ตัง้แต่บรเิวณวดัสกุณปกัษี
จนถงึชุมชน (ลงมาทางทศิใต ้700 เมตร) หมูท่ี ่1 ต าบลสนามคล ี
อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
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(400) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองแพรกทะเล 
บรเิวณวดัเพิม่พนูสามคัคธีรรม หมูท่ี ่4 ต าบลคลองโคน  
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 220 เมตร 1 แหง่ 4,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000             บาท

(401) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สวหีนุ่ม ทางเขา้วดัพระบรมธาตสุว ี
หมูท่ี ่1 ต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร ความยาว 375 เมตร 1 แหง่ 8,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(402) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์ปัสรอมรอนิทร ์
(ระยะที ่3) บา้นวงัสะแกงใต ้หมูท่ี ่9 ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล  าพนู ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(403) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองน า้ปลายนา บรเิวณวดัสามจุ่น 
ต าบลดอนปรู อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(404) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัทา่โขลง ต าบลทา่ระหดั
อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(405) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่วา้ ตัง้แต่บรเิวณวดัสกุณปกัษี
จนถงึชุมชน (ลงมาทางทศิใต ้700 เมตร) หมูท่ี ่1 ต าบลสนามคล ี
อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท



510

(406) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณวดัเขาพระ หมูท่ี ่2 
ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 275 เมตร 1 แหง่ 6,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(407) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางนอน บรเิวณหลงักองรอ้ย
ต ารวจตะเวนชายแดนที ่415 (ระยะที ่2) ต าบลบางนอน 
อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ความยาว 280 เมตร 1 แหง่ 4,880,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,880,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,520,000             บาท

(408) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กระบี ่บรเิวณสะพานถนนหนา้พลบัพลา
ถงึสะพานหนิขวาง ต าบลกระบีใ่หญ่ อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่
ความยาว 630 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(409) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองสนิปนุ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์หมูท่ี ่4 
ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี ่ความยาว 430 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(410) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่4 ต าบลทา่มะกา 
อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(411) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง หมูท่ี ่1 ต าบลวงัขนาย 
อ าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(412) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย (ระยะที ่2) หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(413) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดัใหมส่ามคัค ีหมูท่ี ่13 ต าบลเจา้ทา่ 
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 380 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(414) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) วดัล  าชีศรวีนาราม หมูท่ี ่5 
ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(415) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเปรมประชากรจากคลองบา้นใหม่
ถงึคลองรงัสติประยูรศกัดิ ์(ระยะที ่1) อ าเภอเมอืงปทมุธานี 
จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(416) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง (ช่วงที ่2) บรเิวณเทศบาลทา่มะเขอื 
หมูท่ี ่2 ต าบลทา่มะเขอื อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร 
ความยาว 430 เมตร 1 แหง่ 7,970,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,850,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,970,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,940,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,940,000             บาท



511

(412) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย (ระยะที ่2) หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(413) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดัใหมส่ามคัค ีหมูท่ี ่13 ต าบลเจา้ทา่ 
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 380 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(414) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) วดัล  าชีศรวีนาราม หมูท่ี ่5 
ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(415) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองเปรมประชากรจากคลองบา้นใหม่
ถงึคลองรงัสติประยูรศกัดิ ์(ระยะที ่1) อ าเภอเมอืงปทมุธานี 
จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(416) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง (ช่วงที ่2) บรเิวณเทศบาลทา่มะเขอื 
หมูท่ี ่2 ต าบลทา่มะเขอื อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร 
ความยาว 430 เมตร 1 แหง่ 7,970,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,850,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,970,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,940,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,940,000             บาท
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(417) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองขลุง หมูท่ี ่4 บา้นเขาน า้อุ่น ต าบลหนิดาต 
อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(418) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง ภายในโครงการพฒันาทีด่นิ
มลูนิธิชยัพฒันา บา้นเหมอืดแอ่ ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 100 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(419) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นทา่แก หมูท่ี ่6 ต าบลศิลา 
อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(420) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นนาเพยีง หมูท่ี ่4 ต าบลส าราญ 
อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(421) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จนัทบรุ ีบรเิวณวดัน า้รกั หมูท่ี ่2 
ต าบลทา่หลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(422) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง บรเิวณส านกังาน ปปช. 
ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 170 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(423) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยหนองคอ้ ระยะที ่1 บา้นโคง้ดารา - 
บา้นแสนสุข ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี
ความยาว 330 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(424) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณหมูท่ี ่5 ถงึหมูท่ี ่6 
ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 1,050 เมตร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(425) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณสุดเขตหลงัวดัเจรญิสุข 
หมูท่ี ่1 ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 
ความยาว 658 เมตร 1 แหง่ 13,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,160,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,320,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,320,000             บาท

(426) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง (ตอนที ่1) ต าบลทา่สะอา้น 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 705 เมตร 1 แหง่ 14,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท

(427) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พรม เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ 
หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิ
ความยาว 580 เมตร 1 แหง่ 11,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(428) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี ต าบลบา้นค่าย (ระยะที ่1) 
อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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(423) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยหนองคอ้ ระยะที ่1 บา้นโคง้ดารา - 
บา้นแสนสุข ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี
ความยาว 330 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(424) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณหมูท่ี ่5 ถงึหมูท่ี ่6 
ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 1,050 เมตร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(425) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณสุดเขตหลงัวดัเจรญิสุข 
หมูท่ี ่1 ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 
ความยาว 658 เมตร 1 แหง่ 13,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,160,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,320,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,320,000             บาท

(426) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง (ตอนที ่1) ต าบลทา่สะอา้น 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ความยาว 705 เมตร 1 แหง่ 14,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท

(427) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พรม เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ 
หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิ
ความยาว 580 เมตร 1 แหง่ 11,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(428) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี ต าบลบา้นค่าย (ระยะที ่1) 
อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท



514

(429) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ละแม บรเิวณปากคลองละแม 
จดบรเิวณตลาดใตเ้คีย่ม หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่3 บา้นปากน า้ละแม ต าบลละแม 
อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร ความยาว 570 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(430) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่ตะเภา บรเิวณวดัสุบรรณนิมติร 
อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ความยาว 500 เมตร  1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(431) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก ต าบลทา่ขา้วเปลอืก อ าเภอแมจ่นั 
จงัหวดัเชียงราย ความยาว 380 เมตร 1 แหง่ 5,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(432) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้กก บา้นปงเคยีน ต าบลดงมหาวนั 
อ าเภอเวยีงเชียงรุง้ จงัหวดัเชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 7,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(433) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้งาว บา้นทา่ขา้ม หมูท่ี ่4 ต าบลหล่ายงาว 
อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 11,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,500,000             บาท

(434) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง ตัง้แต่ฝายพญาอุต หมูท่ี ่6 
ถงึฝายทา่มะโก ๋หมูท่ี ่12 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่
ความยาว 865 เมตร 1 แหง่ 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
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(435) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
ช่วงบรเิวณสะพานขา้มแมน่ า้ปิง หมูท่ี ่6 บา้นเด่นสารภ ี(ฝัง่ซา้ย) 
ต าบลบา้นตาล และบรเิวณบา้นกองหนิ (ฝัง่ขวา) ต าบลทา่ขา้ม 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่ความยาว 1,660 เมตร 1 แหง่ 15,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 76,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

(436) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บรเิวณโคง้ปู่ลงิ หมูท่ี ่8 ต าบลบา้นตาล 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่ความยาว 2,400 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(437) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองล าภูรา บา้นวงัแตร ้หมูท่ี ่7 
ต าบลนาทา่มเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 
ความยาว 1,200 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(438) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน หมูท่ี ่3 ต าบลทา่พญา 
อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(439) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองล าภูรา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณสถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรตีรงั หมูท่ี ่2 ต าบลปากแจ่ม 
อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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(440) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองล าพกิุล หมูท่ี ่1 ต าบลหนองบอ่ 
อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั ความยาว 2,000 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(441) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นสามเงา หมู ่2 ถงึบา้นจดัสรรค ์
หมู ่3 ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(442) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบแมน่ า้ทา่จนีจากปากคลองบางภาษ ี
หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่11 ต าบลคลองนกกระทงุ อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 260 เมตร 1 แหง่ 8,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(443) เขื่อนป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองเจรญิสุข บา้นหนา้เกษตร 
หมูท่ี ่12 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(444) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่ผา-บางแกว้ (ระยะที ่2) หมูท่ี ่8 
ต าบลบางแขม เชื่อมต่อ หมูท่ี ่5 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,375 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท



517

(445) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่ผา-บางแกว้ (ระยะที ่2) หมูท่ี ่2, 
หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่7 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ความยาว 2,625 เมตร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(446) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิน า้บงักอ บา้นกุดขา้วปุ้ น ต าบลขามเฒ่า 
อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 330 เมตร 1 แหง่ 6,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(447) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหว้ยทวย บรเิวณประตูระบายน า้ 
(ต่อเขื่อนเดมิเหนือน า้) หว้ยทวยถงึกองรอ้ย อส.ต าบลโนนตาล 
อ าเภอทา่อุเทน จงัหวดันครพนม ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(448) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นฤทธิ์รกัษา 
หมูท่ี ่7 ถงึบา้นแก่งโก หมูท่ี ่3 ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง 
จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 580 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(449) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม บา้นทา่งาม หมู ่4 
ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 490 เมตร 1 แหง่ 12,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท
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(450) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตาปี หมูท่ี ่2 ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 6,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(451) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บรเิวณวดัพระพทุธบาทยโสธร 
ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(452) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่6 หมูท่ี ่7 
ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(453) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 ต าบลบางมะฝ่อ 
อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(454) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน หมูท่ี ่4 ต าบลพนัลาน 
อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(455) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองออ้มนนท ์วดัโมล ีต าบลบางรกัใหญ่ 
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
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(456) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บรเิวณวดับางจากถงึปากคลองวดัอนิทาราม หมูท่ี ่1 
ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 13,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท

(457) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ระยะที ่2) บา้นชยัมงคล ต าบลนิคม 
อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความมยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(458) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัสุราษฎณ์รงัสรรค ์
หมูท่ี ่4 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
ความยาว 58 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
(459) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิแมน่ า้เจา้พระยา 
บรเิวณวดัทา้ยเกาะใหญ่ หมูท่ี ่3 ต าบลทา้ยเกาะ อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธานี ความยาว 462 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(460) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง บรเิวณหนา้วดับางกระเบา 
หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่4, หมูท่ี ่5 และบรเิวณหนา้สถานีอนามยั ต าบลบางกระเบา 
อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(461) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางปะกง ตรงขา้มหนา้วดับางเตย 
ต าบลบางเตย อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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(462) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางหลวง หมูท่ี ่7 ต าบลวดัตะกู 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(463) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมูท่ี ่2 ต าบลสะพานไทย 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(464) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางหลวง บรเิวณหมูท่ี ่4 ต าบลทางชา้ง
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(465) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั หมูท่ี ่7, หมูท่ี ่9 ต าบลทา่เจา้สนุก 
อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(466) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา บรเิวณหมูท่ี ่1 ต าบลไมต้รา 
อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(467) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณกองโรงงานวตัถรุะเบดิ 
ศูนยอ์ุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 850 เมตร 1 แหง่ 22,100,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,500,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,100,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,200,000             บาท

(468) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นมว่ง หมูท่ี ่5 ต าบลปง 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 625 เมตร 1 แหง่ 6,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(469) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางมว่ง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์หมูท่ี ่ 4 
ต าบลบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ความยาว 2,000 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(470) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัมะกอกเหนือ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(471) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (มะเดือ่ 2) บา้นสามขา หมูท่ี ่8 
ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(472) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณหมูท่ี ่4 ต าบลทา่ชา้ง 
อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(473) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นหวัแหลม บรเิวณหมูท่ี ่1 
ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(468) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นมว่ง หมูท่ี ่5 ต าบลปง 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 625 เมตร 1 แหง่ 6,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(469) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองบางมว่ง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์หมูท่ี ่ 4 
ต าบลบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ความยาว 2,000 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(470) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัมะกอกเหนือ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(471) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (มะเดือ่ 2) บา้นสามขา หมูท่ี ่8 
ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(472) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั บรเิวณหมูท่ี ่4 ต าบลทา่ชา้ง 
อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(473) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน บา้นหวัแหลม บรเิวณหมูท่ี ่1 
ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(474) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิบงึระมาณ บา้นหล่ายมอืส ีหมูท่ี ่6 
ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(475) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้น่าน (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นวงัยาง 
หมูท่ี ่1 ต าบลวงัน า้คู ้อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 12,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท

(476) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แควนอ้ย บา้นทอ้แท ้หมูท่ี ่2 ต าบลทอ้แท ้
อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(477) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ี
จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
(478) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางตะบูน (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่3 
และบรเิวณปากคลองสามคลองถงึหนา้สถานีอนามยั
ต าบลบางตะบูนออกหลงัเก่า หมูท่ี ่2 - หมูท่ี ่3 ต าบลบางตะบูนออก 
อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(479) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ีหมูท่ี ่1 ต าบลทา่เสน 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 7,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(480) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั หมูท่ี ่4 ต าบลสะเดยีง 
อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 325 เมตร 1 แหง่ 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(481) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นหนุนใต ้หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นหนุน 
อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(482) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นใหมป่ากจอก หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่9, หมูท่ี ่11  ต าบลทุง่แลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(483) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดัเสรมิสุขคงคา 
และชุมชนชาวบา้นโขงใหญ่ หมูท่ี ่12 ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(484) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นมว่งใหญ่ หมูท่ี ่6 ต าบลโพนงาม 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(485) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นดนิด าพฒันา หมูท่ี ่11 ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(480) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ป่าสกั หมูท่ี ่4 ต าบลสะเดยีง 
อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 325 เมตร 1 แหง่ 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(481) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นหนุนใต ้หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นหนุน 
อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(482) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม บา้นใหมป่ากจอก หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่3, 
หมูท่ี ่9, หมูท่ี ่11  ต าบลทุง่แลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(483) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี วดัเสรมิสุขคงคา 
และชุมชนชาวบา้นโขงใหญ่ หมูท่ี ่12 ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(484) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นมว่งใหญ่ หมูท่ี ่6 ต าบลโพนงาม 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(485) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นดนิด าพฒันา หมูท่ี ่11 ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(486) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นศรสุีข ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร 1 แหง่ 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(487) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดับางน า้วน ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 168 เมตร 1 แหง่ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(488) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยวม ช่วงสะพานขา้มล าน า้ยวม หมูท่ี ่8 
บา้นคะปวง - หมูท่ี ่3 บา้นทุง่แพม ต าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรยีง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(489) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าเซบาย (ช่วงที ่1) บา้นเซ หมูท่ี ่2 
ต าบลเชียงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 7,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(490) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าเซนอ้ย บา้นเซโซ่ง หมูท่ี ่4 ต าบลเชียงเพง็ 
อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(491) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นดนิแดง หมูท่ี ่3 ต าบลดงสงิห ์
อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(492) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่สะแบง หมูท่ี ่4 ต าบลมะบา้ 
อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(493) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นงิ้ว หมูท่ี ่5 ต าบลธงธานี 
อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(494) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นดอนค า 
หมูท่ี ่9 ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ความยาว 520 เมตร 1 แหง่ 12,480,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,480,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท

(495) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์
จงัหวดัระนอง ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(496) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณ หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่2, 
หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่11 ต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(492) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นทา่สะแบง หมูท่ี ่4 ต าบลมะบา้ 
อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(493) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ระยะที ่2) บา้นงิ้ว หมูท่ี ่5 ต าบลธงธานี 
อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(494) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นดอนค า 
หมูท่ี ่9 ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ความยาว 520 เมตร 1 แหง่ 12,480,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,480,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท

(495) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์
จงัหวดัระนอง ความยาว 750 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(496) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณ หมูท่ี ่1, หมูท่ี ่2, 
หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่11 ต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 550 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(497) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง บรเิวณ หมูท่ี ่3 
บา้นคงคาเหนือ - หมูท่ี ่4 บา้นป่าไผ ่ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 555 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(498) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นแมเ่ชียงรายลุม่ หมู ่3 
ต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล  าปาง ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(499) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้วงั บา้นผึ้ง หมู ่3 บา้นเหล่าแมปู่น หมู ่7 
ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ความยาว 675 เมตร 1 แหง่ 6,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000             บาท

(500) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าหว้ยพนุอ้ย พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
บรเิวณวดัพนุอ้ย หมูท่ี ่1 ต าบลชอนมว่ง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุ ี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(501) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ปิง บา้นทา่หลุก หมูท่ี ่4 ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล  าพนู ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(502) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เพชรบรุ ี(ระยะที ่3) หมูท่ี ่2 
ต าบลทา่เสน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 930 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(503) เขื่อนป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
และถนนเลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ หมูท่ี ่5 ต าบลวงัเย็น 
อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(504) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย บรเิวณทา่ดนิปุ่น บา้นโพนค่าย 
หมูท่ี ่6 ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 8,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(505) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิน า้หมนั บา้นตลาด หมูท่ี ่1 และบา้นเดิน่ 
หมูท่ี ่3 ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(506) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม (ระยะที ่2) บา้นทา่สาวเอ ้
หมูท่ี ่15 ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 480 เมตร 1 แหง่ 9,120,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,120,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,240,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,240,000             บาท

(507) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ระยะที ่2) บรเิวณวดับา้นด่านเกวยีน 
หมูท่ี ่1 ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
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(503) เขื่อนป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์
และถนนเลยีบคลองทา่ผา-บางแกว้ หมูท่ี ่5 ต าบลวงัเย็น 
อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(504) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เลย บรเิวณทา่ดนิปุ่น บา้นโพนค่าย 
หมูท่ี ่6 ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 8,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(505) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิน า้หมนั บา้นตลาด หมูท่ี ่1 และบา้นเดิน่ 
หมูท่ี ่3 ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(506) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สงคราม (ระยะที ่2) บา้นทา่สาวเอ ้
หมูท่ี ่15 ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 480 เมตร 1 แหง่ 9,120,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,120,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,240,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,240,000             บาท

(507) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ระยะที ่2) บรเิวณวดับา้นด่านเกวยีน 
หมูท่ี ่1 ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
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(508) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้อูน เทศบาลต าบลพรรณานิคม 
ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 2,200 เมตร 1 แหง่ 28,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,200,000             บาท

(509) เขื่อนป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ รมิคลองอู่ตะเภา 
(ท ัง้ 2 ฝัง่) หมูท่ี ่1 บา้นย่านยาว ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง 
กบัเทศบาลต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 415 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(510) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บรเิวณวดัทา่แซ บา้นทา่แซ หมูท่ี ่3 และบา้นหนองบวั หมูท่ี ่4 
ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 910 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(511) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
และทา่เทยีบเรอื บรเิวณตลาดรมิแมน่ า้แมก่ลอง ต าบลแมก่ลอง 
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 180 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(512) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณหนา้วดัศรสุีทธาราม 
(วดัก าพรา้) ถงึบรเิวณคลองก าพรา้ หมู ่2 ต าบลบางหญา้แพรก 
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(513) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณหนา้วดัเกาะ 
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 390 เมตร 1 แหง่ 13,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท

(514) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พื้นทีชุ่มชนบา้นเกาะ 
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 33,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 165,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000             บาท

(515) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ตะเพนิ บรเิวณฝายน า้ลน้และสะพาน 
หมูท่ี ่7 บา้นล าอซูี ต าบลหนองร ีอ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(516) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา (ระยะที ่3) ต าบลประศุก 
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(517) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่4, หมูท่ี ่5, 
หมูท่ี ่6 ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี
ความยาว 1,940 เมตร 1 แหง่ 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท



529

(513) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี บรเิวณหนา้วดัเกาะ 
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 390 เมตร 1 แหง่ 13,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท

(514) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี พื้นทีชุ่มชนบา้นเกาะ 
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 800 เมตร 1 แหง่ 33,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 165,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000             บาท

(515) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้ตะเพนิ บรเิวณฝายน า้ลน้และสะพาน 
หมูท่ี ่7 บา้นล าอซูี ต าบลหนองร ีอ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(516) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา (ระยะที ่3) ต าบลประศุก 
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(517) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่4, หมูท่ี ่5, 
หมูท่ี ่6 ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี
ความยาว 1,940 เมตร 1 แหง่ 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
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(518) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ยม หมูท่ี ่2 ต าบลย่านยาว 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(519) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิทางทศิใต )้ 
บรเิวณหมูท่ี ่3 ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 31,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(520) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี หมูท่ี ่3, หมูท่ี ่6 ต าบลย่านยาว 
อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(521) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองทา่คอย บรเิวณวดัหนองสาหร่าย 
หมูท่ี ่7 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(522) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ตาปี บรเิวณถนนทา่ทบัจนี - วดัหนา้เขา 
หมูท่ี ่1 ต าบลเขาหวัควาย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(523) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (กุดตลุง) บรเิวณบา้นตลุง หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเรอื อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(524) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ระยะที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลกระเบื้อง 
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(525) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่7 ต าบลไชยภูม ิ
อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(526) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่2 ต าบลบางพลบั 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(527) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณหมูท่ี ่5 ต าบลอนิทประมลู 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(528) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่6 - หมูท่ี ่7 ต าบลบางเจา้ฉ่า 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 13,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
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(523) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (กุดตลุง) บรเิวณบา้นตลุง หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเรอื อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(524) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ระยะที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลกระเบื้อง 
อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 900 เมตร 1 แหง่ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(525) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่7 ต าบลไชยภูม ิ
อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(526) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่2 ต าบลบางพลบั 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แหง่ 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(527) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย บรเิวณหมูท่ี ่5 ต าบลอนิทประมลู 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(528) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้นอ้ย หมูท่ี ่6 - หมูท่ี ่7 ต าบลบางเจา้ฉ่า 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 13,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
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(529) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมู ่6 (ทา่ทรายวลัลยี)์ - 
ทา้ยเขื่อน หมู ่4 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ความยาว 454 เมตร 1 แหง่ 15,022,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,110,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,022,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,044,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,044,000             บาท

(530) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ราง บา้นชุมพล หมูท่ี ่7 ต าบลนายูง 
อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี ความยาว 665 เมตร 1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(531) เขื่อนป้องกนัตลิง่พงั บรเิวณทีท่  าการองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์
ความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
(532) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่3 ต าบลหาดทนง 
อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี ความยาว 150 เมตร 1 แหง่ 5,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,400,000             บาท

(533) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้เจา้พระยา หมูท่ี ่2 ต าบลหาดทนง 
อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี ความยาว 785 เมตร 1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(534) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้สะแกกรงั หมูท่ี ่5 - หมูท่ี ่7 
(หนา้วดับางกุง้) ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 
ความยาว 965 เมตร 1 แหง่ 27,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 135,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 54,000,000             บาท

(535) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นหวาง หมูท่ี ่6 ต าบลชีทวน 
อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(536) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่3 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(537) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าเซบาย บา้นดอนแดงใหญ่ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเหล่า อ าเภอมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(538) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิล  ามลูนอ้ย 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,400 เมตร 1 แหง่ 25,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,400,000             บาท

(539) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นกุดชุม หมูท่ี ่1 
ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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(535) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี บา้นหวาง หมูท่ี ่6 ต าบลชีทวน 
อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(536) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ชี (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) หมูท่ี ่3 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(537) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าเซบาย บา้นดอนแดงใหญ่ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเหล่า อ าเภอมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(538) เขื่อนป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์มิล  ามลูนอ้ย 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 1,400 เมตร 1 แหง่ 25,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,400,000             บาท

(539) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู บา้นกุดชุม หมูท่ี ่1 
ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,100 เมตร 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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(540) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าหว้ยวงันอง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์
ต าบลปทมุ อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,400 เมตร 1 แหง่ 28,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(541) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าหว้ยขะยุง หมูท่ี ่8 บา้นน า้ค า 
ต าบลหว้ยขะยุง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ความยาว 1,500 เมตร 1 แหง่ 29,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท

(542) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิหนองแซง บา้นป่งขาม ต าบลป่งขาม 
อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(543) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้พอง บา้นบงึเป่ง หมูท่ี ่9 
ต าบลทา่กระเสรมิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(544) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้ทา่จนี (ระยะที ่3) ไปทางเหนือน า้ 
บรเิวณชุมชนบา้นพนัธุวงษ ์ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 580 เมตร  1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(545) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองชี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์หมูท่ี ่2, 
หมูท่ี ่4 ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(546) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จกัราช (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บรเิวณบา้นประตูชยั หมูท่ี ่14 ต าบลพมิาย - ต าบลในเมอืง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 690 เมตร 1 แหง่ 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(547) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกุยบรุ ีบา้นทา่ฝาง หมูท่ี ่3 
ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 10,100,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,100,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,200,000             บาท

(548) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง 
บรเิวณวดัสตัตนารถปรวิตัรวรวหิาร ต าบลหนา้เมอืง 
อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีความยาว 210 เมตร  1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(549) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นยางชุม 
หมูท่ี ่7 ต าบลศรณีรงค ์อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 825 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(545) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองชี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์หมูท่ี ่2, 
หมูท่ี ่4 ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(546) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้จกัราช (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บรเิวณบา้นประตูชยั หมูท่ี ่14 ต าบลพมิาย - ต าบลในเมอืง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 690 เมตร 1 แหง่ 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(547) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิคลองกุยบรุ ีบา้นทา่ฝาง หมูท่ี ่3 
ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 400 เมตร 1 แหง่ 10,100,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,100,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,200,000             บาท

(548) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้แมก่ลอง 
บรเิวณวดัสตัตนารถปรวิตัรวรวหิาร ต าบลหนา้เมอืง 
อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีความยาว 210 เมตร  1 แหง่ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(549) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) บา้นยางชุม 
หมูท่ี ่7 ต าบลศรณีรงค ์อ าเภอชุมพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 825 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(550) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู และหว้ยสกัไพร บรเิวณบา้นบวัเทงิ 
หมูท่ี ่4 และบา้นหนองสะโน หมูท่ี ่7 ต าบลทา่ชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร 1 แหง่ 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(551) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้มลู ช่วงสวนตาล หมูท่ี ่11 
บา้นตาลสุมถงึสะพานขา้มหว้ยใคร่นุ่น ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร  1 แหง่ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(552) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิแมน่ า้บางตะบูน (ต่อเน่ืองเขื่อนเดมิ) 
บา้นคุง้ต าหนกั หมูท่ี ่7 ต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 730 เมตร 1 แหง่ 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(553) เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิล  าน า้พงุ เทศบาลต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า 
จงัหวดัเพชรบูรณ์  ความยาว 500 เมตร 1 แหง่ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

บาท
8.11.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)
8.11.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             3,490.6013 -             -             3,490.6013 
-                3,490.6013    -                -                3,490.6013    

8.11.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ไร่ 222,415
(107,475)

33,778 35,000 35,000 35,000

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 12,086.0715   3,490.6013    3,500.0000    3,500.0000    3,500.0000    
ลา้นบาท 12,086.0715   3,490.6013    3,500.0000    3,500.0000    3,500.0000    
ลา้นบาท 33.0978        -                -                -                -                
ลา้นบาท 12,052.9737   3,490.6013    3,500.0000    3,500.0000    3,500.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.11.2  โครงการที่ 2 :  โครงการป้องกนัน ้าท่วมพื้นที่ชมุชน                  3,490,601,300 

 - พื้นทีเ่มอืง ชมุชน และพื้นทีส่  าคญัทางเศรษฐกจิไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากปญัหาอทุกภยัและน า้ท่วม

 พื้นทีเ่มอืง ชมุชน  พื้นทีเ่ศรษฐกจิ พื้นทีโ่บราณสถาน และพื้นทีท่ีม่ปีญัหาน า้ท่วมรุนแรงและเกดิขึ้นเป็นประจ า

              26,076,672,800 
              26,076,672,800 

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ จากปญัหาอทุกภยัและน า้ท่วม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นทีช่มุชน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
เพือ่ป้องกนัอทุกภยัและน า้ท่วมมคุีณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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บาท
8.11.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.11.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)
8.11.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             3,490.6013 -             -             3,490.6013 
-                3,490.6013    -                -                3,490.6013    

8.11.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ไร่ 222,415
(107,475)

33,778 35,000 35,000 35,000

รอ้ยละ 100
(100)

100 100 100 100

ลา้นบาท 12,086.0715   3,490.6013    3,500.0000    3,500.0000    3,500.0000    
ลา้นบาท 12,086.0715   3,490.6013    3,500.0000    3,500.0000    3,500.0000    
ลา้นบาท 33.0978        -                -                -                -                
ลา้นบาท 12,052.9737   3,490.6013    3,500.0000    3,500.0000    3,500.0000    
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.11.2  โครงการที่ 2 :  โครงการป้องกนัน ้าท่วมพื้นที่ชมุชน                  3,490,601,300 

 - พื้นทีเ่มอืง ชมุชน และพื้นทีส่  าคญัทางเศรษฐกจิไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากปญัหาอทุกภยัและน า้ท่วม

 พื้นทีเ่มอืง ชมุชน  พื้นทีเ่ศรษฐกจิ พื้นทีโ่บราณสถาน และพื้นทีท่ีม่ปีญัหาน า้ท่วมรุนแรงและเกดิขึ้นเป็นประจ า

              26,076,672,800 
              26,076,672,800 

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ จากปญัหาอทุกภยัและน า้ท่วม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นทีช่มุชน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : โครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
เพือ่ป้องกนัอทุกภยัและน า้ท่วมมคุีณภาพ
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ



538

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัน ้าท่วมพื้นที่ชุมชน 3,490,601,300 บาท
1. งบลงทนุ 3,490,601,300         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,490,601,300         บาท
1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,490,601,300         บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 68,658,200             บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 38,283,500             บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)

(1.1) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงอ านาจเจรญิ ระยะที ่1 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 71,800                 บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,780,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,358,300              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,716,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,800                 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,633,400              บาท

(1.2) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 397,500                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,844,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,173,100              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,346,100              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 397,500                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,927,300              บาท

(1.3) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนก าเนิดนพคุณ 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 244,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,634,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,728,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,457,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 244,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,203,300              บาท

(1.4) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่ม
พื้นทีชุ่มชนเมอืงเชียงราย ระยะที ่3 จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 255,100                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,080,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,018,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,037,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 255,100                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,768,800              บาท

(1.5) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนอ่างศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 253,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,930,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,790,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,580,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 253,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,305,600              บาท

(1.6) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนอนิทรบ์รุ ี
ระยะที ่5 อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 972,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,559,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,913,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,827,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 972,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,844,700              บาท

(1.7) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 261,900                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,244,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,852,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 261,900                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,425,500              บาท

(1.8) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 144,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,701,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,543,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,087,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 144,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,926,500              บาท

(1.9) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสุราษฎรธ์านี ระยะที ่2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 293,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,634,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,728,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,457,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 293,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,154,300              บาท
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(1.5) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนอ่างศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 253,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,930,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,790,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,580,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 253,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,305,600              บาท

(1.6) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนอนิทรบ์รุ ี
ระยะที ่5 อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 972,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,559,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,913,900              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,827,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 972,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,844,700              บาท

(1.7) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 261,900                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,244,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,852,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 261,900                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,425,500              บาท

(1.8) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 144,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,701,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,543,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,087,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 144,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,926,500              บาท

(1.9) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสุราษฎรธ์านี ระยะที ่2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 293,600                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,634,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,728,700              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,457,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 293,600                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,154,300              บาท
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(1.10) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แหง่ 1,350,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,250,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,849,600              บาท

(1.11) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนพยุหะ 
อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะ
ส่วนทีช่  ารุดบกพร่อง) 1 แหง่ 733,300                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,450,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 490,000                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 733,300                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,226,700              บาท

(1.12) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 1,710,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,710,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,609,400              บาท

(1.13) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนศรมีหาโพธิ ระยะที ่2  อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 1,665,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,475,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,295,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,665,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,514,400              บาท

(1.14) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง 
ระยะที ่3 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 1,846,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,700,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,540,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,846,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,313,700              บาท

(1.15) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง 
ระยะที ่4 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 2,197,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,642,900              บาท
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(1.16) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงชยัภูม ิ
ระยะที ่2 จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 2,197,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,642,900              บาท

(1.17) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโกรกพระ  
ระยะที ่2  อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 2,197,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,642,900              บาท

(1.18) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
วเิศษไชยชาญ ระยะที ่2 อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 1,961,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,750,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,961,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,038,300              บาท

(1.19) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
เมอืงเชียงราย ระยะที ่4 จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 1,350,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,250,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,849,600              บาท

(1.20) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงเลย ระยะที ่2 จงัหวดัเลย 1 แหง่ 1,350,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,250,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,849,600              บาท

(1.21) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
เมอืงอุทยัธานี ระยะที ่5 จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 1,569,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,569,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,030,600              บาท
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(1.22) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงเชียงใหม ่ระยะที ่2  
จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 1,330,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท

(1.23) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
บางศรเีมอืง ระยะที ่2  อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แหง่ 1,120,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,120,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,240,000              บาท

(1.24) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนละไม 
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 1 แหง่ 1,330,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท

(1.25) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงนราธิวาส ระยะที ่1  
จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 1,820,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

(1.26)  ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการ
จงัหวดับงึกาฬ  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 735,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,675,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 735,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,470,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,470,000              บาท

(1.27) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
สวา่งอารมณ์ ระยะที ่2  อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.28) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 1,960,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท

(1.29) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนทา่มะกา อ าเภอทา่มะกา  
จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.30) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นแป้ง 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,680,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,680,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,360,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,360,000              บาท

(1.31) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อ าเภอเมอืงล  าพนู 
จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 1,820,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

(1.32) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2 อ าเภอสวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 665,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,325,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 665,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,330,000              บาท
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(1.28) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 1,960,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท

(1.29) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา
ปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนทา่มะกา อ าเภอทา่มะกา  
จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.30) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นแป้ง 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 1,680,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,680,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,360,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,360,000              บาท

(1.31) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อ าเภอเมอืงล  าพนู 
จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 1,820,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

(1.32) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2 อ าเภอสวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 665,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,325,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 665,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,330,000              บาท
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(2) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงสุรนิทร ์ ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 314,400                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,098,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,222,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,445,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 314,400                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,115,800              บาท

(3) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนแมส่อด  อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก  1 แหง่ 2,354,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,354,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,046,000              บาท

(4) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 2,903,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,590,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,903,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,456,700              บาท

(5) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนทุง่สง ระยะที ่1 อ าเภอทุง่สง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 2,511,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,511,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,449,000              บาท

(6) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงน่าน 
ระยะที ่3 จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 2,746,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,746,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,053,700              บาท

(7) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนไร่ขงิ ระยะที ่2  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 2,746,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,746,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,053,700              บาท
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(8) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนน า้ตาล 
ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 2,589,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,589,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,650,600              บาท

(9) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่ม
พื้นทีชุ่มชนเมอืงสกลนคร  ระยะที ่1  จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 2,240,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท

(10) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนแมจ่นั 
ระยะที ่2 อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 2,240,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท

(11) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนน า้ตาล 
ระยะที ่2  อ าเภออนิทรบ์รุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 2,310,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท

(12) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนทา่จนี ระยะที ่4  
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แหง่ 2,660,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,300,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท

(13) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่ม
พื้นทีชุ่มชนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 2,450,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,900,000              บาท
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(14) ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนออ้มใหญ่ 
ระยะที ่2  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 2,310,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 79,141,000             บาท
(1) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 2,701,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,970,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,701,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,268,100             บาท

(2) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 1,930,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,980,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,930,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,049,100              บาท

(3) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 1,929,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,978,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,929,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,048,500              บาท

(4) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 6,816,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,979,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,816,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,163,000              บาท

(5) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 1,179,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,979,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,179,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,799,400              บาท

(6) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัตราด 1 แหง่ 1,935,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,986,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,935,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,051,000              บาท

(7) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 1,926,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,973,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,926,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,046,900              บาท

(8) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคเหนือ  ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

(9) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคกลาง  ระยะที ่1 1 รายการ 12,222,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,222,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,777,800             บาท
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(5) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 1,179,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,979,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,179,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,799,400              บาท

(6) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัตราด 1 แหง่ 1,935,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,986,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,935,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,051,000              บาท

(7) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 1,926,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,973,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,926,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,046,900              บาท

(8) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคเหนือ  ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

(9) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคกลาง  ระยะที ่1 1 รายการ 12,222,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,222,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,777,800             บาท
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(10) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

(11) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคใต ้ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

(12) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคเหนือ  ระยะที ่2 1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(13) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคกลาง  ระยะที ่2 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(14) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะที ่2 1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
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(15) ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
น า้ทว่มและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชน
ลุม่น า้ภาคใต ้ระยะที ่2 1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 3,342,802,100         บาท
(1) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเทศบาลต าบลบา้นแหลม 
อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 226,520,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 133,770,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 72,750,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

(2) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงมหาสารคาม 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 334,940,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 157,212,400           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 107,727,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(3) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนศรรีาชา  อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 15,755,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 285,229,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 133,325,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 111,904,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,244,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,755,500             บาท

(4) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนพาน อ าเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 5,095,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 161,840,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 103,837,500           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,002,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,095,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,905,000              บาท
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(5) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนป่าตอง อ าเภอกระทู ้ 
จงัหวดัภูเก็ต 1 แหง่ 11,304,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 398,990,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 184,447,300           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 114,542,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,609,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,304,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 86,085,800             บาท

(6) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงภูเก็ต อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัภูเก็ต 1 แหง่ 62,623,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 517,600,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 232,762,400           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 184,837,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,330,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 62,623,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,046,100             บาท

(7) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบางน า้เชี่ยว ระยะที ่3 
อ าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 39,319,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 179,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 48,510,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,471,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,319,000             บาท

(8) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนป่าโมก อ าเภอป่าโมก 
จงัหวดัอ่างทอง  1 แหง่ 38,133,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 269,300,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 75,730,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,436,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,133,600             บาท

(9) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนออ้มใหญ่ ระยะที ่1 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 70,526,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 349,000,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 77,016,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 131,456,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,526,600             บาท

(10) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโพนางด าตก ระยะที ่3 
อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 55,242,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 269,170,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,540,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,387,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,242,600             บาท

(11) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบางมลูนาก ระยะที ่3 
อ าเภอบางมลูนาก  จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 48,078,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 197,970,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 57,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,756,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,078,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,635,200             บาท

(12) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสวา่งอารมณ์ ระยะที ่1 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 23,906,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 199,600,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 57,850,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 77,844,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,906,000             บาท

(13) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนไร่ขงิ ระยะที ่1 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 48,376,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 329,400,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 124,074,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,376,000             บาท

(14) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสุไหงโกลก 
อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 84,366,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 372,202,900           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 84,216,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,254,200             บาท
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(10) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโพนางด าตก ระยะที ่3 
อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 55,242,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 269,170,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,540,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,387,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,242,600             บาท

(11) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบางมลูนาก ระยะที ่3 
อ าเภอบางมลูนาก  จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 48,078,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 197,970,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 57,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,756,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,078,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,635,200             บาท

(12) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสวา่งอารมณ์ ระยะที ่1 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 23,906,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 199,600,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 57,850,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 77,844,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,906,000             บาท

(13) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนไร่ขงิ ระยะที ่1 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 48,376,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 329,400,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 124,074,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,376,000             บาท

(14) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสุไหงโกลก 
อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 84,366,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 372,202,900           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 84,216,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,254,200             บาท
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(15) ก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 5,140,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,650,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,160,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,349,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,140,800              บาท

(16) ก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนแมฟ้่าหลวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 7,595,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 91,470,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,490,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,007,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,377,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,595,000              บาท

(17) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสรรพยา ระยะที ่3 
อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 46,646,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,320,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,996,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 97,677,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,646,100             บาท

(18) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงอุทยัธานี  ระยะที ่3 
จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 61,041,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 269,300,000           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,390,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,150,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 61,041,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,717,800             บาท

(19) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงอ านาจเจรญิ ระยะที ่1 จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 48,620,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 193,050,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,808,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 57,493,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,620,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,128,600             บาท

(20) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง ระยะที ่2 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 46,806,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,850,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 37,396,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,402,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,806,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,243,800             บาท

(21) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสุรนิทร ์ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 71,760,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 316,590,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 63,504,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 83,084,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,760,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,241,200             บาท

(22) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 42,008,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 166,800,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 33,516,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,378,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,008,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,896,300             บาท

(23) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 59,774,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 263,710,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,920,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,237,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 59,774,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 86,778,700             บาท

(24) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงสุราษฎรธ์านี  
ระยะที ่2  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 55,977,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 246,960,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,392,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 69,148,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,977,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,441,600             บาท
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(20) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง ระยะที ่2 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 46,806,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,850,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 37,396,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,402,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,806,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,243,800             บาท

(21) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสุรนิทร ์ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 71,760,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 316,590,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 63,504,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 83,084,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,760,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,241,200             บาท

(22) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 42,008,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 166,800,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 33,516,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,378,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,008,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,896,300             บาท

(23) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 59,774,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 263,710,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,920,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,237,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 59,774,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 86,778,700             บาท

(24) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงสุราษฎรธ์านี  
ระยะที ่2  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 55,977,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 246,960,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,392,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 69,148,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,977,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,441,600             บาท
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(25) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงเลย ระยะที ่1 จงัหวดัเลย 1 แหง่ 35,180,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 129,340,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,460,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,865,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,180,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,834,300             บาท

(26) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโพธิ์ทอง ระยะที ่2 
อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 77,724,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 342,900,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,796,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,008,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,724,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 106,371,900           บาท

(27) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 53,185,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 219,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 44,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,740,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 53,185,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,974,300             บาท

(28) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนก าเนิดนพคุณ 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 59,742,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 246,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,392,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,148,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 59,742,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,716,300             บาท

(29) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงเชียงราย ระยะที ่3 
จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 38,656,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 142,120,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,106,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,151,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,656,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,205,600             บาท

(30) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงอุทยัธานี ระยะที ่4 
จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 28,772,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,330,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,492,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,181,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,772,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,884,700             บาท

(31) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนอ่างศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 57,775,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 254,900,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,156,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,929,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,775,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,039,700             บาท

(32) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนอนิทรบ์รุ ีระยะที ่5 
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 71,282,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 272,550,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,684,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 71,544,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,282,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 75,038,800             บาท

(33) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แหง่ 40,312,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท

(34) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนพยุหะ อ าเภอพยุหะครี ี
จงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะส่วนทีช่  ารุดบกพร่อง) 
1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท
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(30) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงอุทยัธานี ระยะที ่4 
จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 28,772,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,330,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,492,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,181,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,772,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,884,700             บาท

(31) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนอ่างศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 57,775,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 254,900,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,156,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,929,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,775,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,039,700             บาท

(32) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนอนิทรบ์รุ ีระยะที ่5 
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 71,282,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 272,550,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,684,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 71,544,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,282,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 75,038,800             บาท

(33) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แหง่ 40,312,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท

(34) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนพยุหะ อ าเภอพยุหะครี ี
จงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะส่วนทีช่  ารุดบกพร่อง) 
1 แหง่ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท
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(35) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนแมส่อด  อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก  1 แหง่ 70,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 170,000,000           บาท

(36) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 86,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 370,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 86,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 209,666,600           บาท

(37) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนทุง่สง ระยะที ่1 อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 74,666,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 74,666,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 181,333,400           บาท

(38) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงน่าน ระยะที ่3 
จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 81,666,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 198,333,400           บาท

(39) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 51,062,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,062,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 100,937,600           บาท

(40) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนศรมีหาโพธิ ระยะที ่2 
อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 49,718,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 49,718,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,281,300             บาท

(41) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง ระยะที ่3 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 55,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 220,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,000,000           บาท

(42) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง ระยะที ่4 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 65,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600           บาท

(43) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงชยัภูม ิระยะที ่2 
จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 65,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600           บาท

(44) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโกรกพระ  ระยะที ่2 
อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 65,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600           บาท

(45) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนไร่ขงิ ระยะที ่2 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 81,666,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 198,333,400           บาท

(46) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนวเิศษไชยชาญ ระยะที ่2 
อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 58,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 141,666,600           บาท
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(41) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง ระยะที ่3 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 55,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 220,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,000,000           บาท

(42) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโผงเผง ระยะที ่4 
อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 65,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600           บาท

(43) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงชยัภูม ิระยะที ่2 
จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 65,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600           บาท

(44) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนโกรกพระ  ระยะที ่2 
อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 65,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600           บาท

(45) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนไร่ขงิ ระยะที ่2 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 81,666,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 198,333,400           บาท

(46) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนวเิศษไชยชาญ ระยะที ่2 
อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 58,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,333,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 141,666,600           บาท
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(47) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงเชียงราย ระยะที ่4 
จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 40,312,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท

(48) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนน า้ตาล ต าบลน า้ตาล 
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 77,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 187,000,000           บาท

(49) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงเลย ระยะที ่2 จงัหวดัเลย 1 แหง่ 40,312,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท

(50) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนเมอืงอุทยัธานี ระยะที ่5 
จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 110,000,000           บาท

(51) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงเชียงใหม ่ระยะที ่2  จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 38,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(52) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงสกลนคร  ระยะที ่1 จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 64,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท

(53) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบางศรเีมอืง ระยะที ่2  
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แหง่ 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(54) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนละไม อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 1 แหง่ 38,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(55) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนแมจ่นั ระยะที ่2 
อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 64,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท

(56) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนน า้ตาล ระยะที ่2  
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 66,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท

(57) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงนราธิวาส ระยะที ่1 จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 52,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท

(58) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการจงัหวดับงึกาฬ  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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(53) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบางศรเีมอืง ระยะที ่2  
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แหง่ 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(54) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนละไม อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 1 แหง่ 38,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(55) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนแมจ่นั ระยะที ่2 
อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 64,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000           บาท

(56) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนน า้ตาล ระยะที ่2  
อ าเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 66,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท

(57) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงนราธิวาส ระยะที ่1 จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 52,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท

(58) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการจงัหวดับงึกาฬ  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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(59) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนสวา่งอารมณ์ ระยะที ่2  
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(60) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 56,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000           บาท

(61) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนทา่มะกา อ าเภอทา่มะกา  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(62) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนทา่จนี ระยะที ่4  
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แหง่ 76,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000           บาท

(63) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนบา้นแป้ง อ าเภอพรหมบรุ ี
จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 48,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 240,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

(64) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 70,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท

(65) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนออ้มใหญ่ ระยะที ่2  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 66,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท

(66) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 52,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท

(67) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงชุมพร ระยะที ่2  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(68) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2  อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 19,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท
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(65) ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีชุ่มชนออ้มใหญ่ ระยะที ่2  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 66,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท

(66) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 52,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000           บาท

(67) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนเมอืงชุมพร ระยะที ่2  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(68) ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ทว่มพื้นที่
ชุมชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2  อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 19,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

40,560,000                   140,689,500                  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดับรกิารสาธารณะตามมาตรฐานไดอ้ย่างท ัว่ถงึ
เพือ่ประชาชนมคุีณภาพชีวติทีด่ ีภายในปี 2565

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขา้ใจในการจดับรกิารสาธารณะ
   ตามมาตรฐาน   
2. พฒันา ปรบัปรุงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้คีวามสามารถในการจดับรกิารสาธารณะ
   ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ   
3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
   บรกิารสาธารณะ   
4. ส่งเสรมิการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตาม
   มาตรฐานบรกิารสาธารณะ   
5. บรหิาร และพฒันากรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามอ านาจหนา้ที่
   กฎหมาย และนโยบายทีก่  าหนด

234,056,044,000             255,440,276,400             

กระทรวงมหาดไทย
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

 - ตวัชี้วดั : จ ำนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีผ่่ำน
เกณฑก์ำรประเมนิประสทิธิภำพ (Local Performance
Assessment : LPA)

แห่ง 7,379

 - ตวัชี้วดั : รอ้ยละขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ผ่ำน
เกณฑก์ำรประเมนิประสทิธิภำพ (Local Performance
Assessment : LPA)  ดำ้นกำรบรกิำรสำธำรณะ
ในระดบัดี

รอ้ยละ 80

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บักำร
ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหจ้ดับรกิำรสำธำรณะอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ

ผลสมัฤทธ์ิ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 234,096.6040  255,580.9659  156,823.7589   156,918.3584   156,921.7339   
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 234,056.0440  255,440.2764  156,823.7589 156,918.3584 156,921.7339 
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.5600        140.6895       -                  -                  -                  
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.5600        140.6895       -                  -                  -                  
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีการบรหิารจดัการที่ดี
และมีความเขม้แข็ง

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละ 90 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ
ประสทิธภิาพ (Local Performance Assessment :
LPA)

แห่ง 7,067 7,067 7,067 7,067 7,067

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพ 
(Local Performance Assessment : LPA)
ในระดบัดมีาก

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 234,056.0440  255,440.2764  156,823.7589 156,918.3584 156,921.7339 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.5600        97.6615        -                  -                  -                  
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.5600        97.6615        -                  -                  -                  
2. เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชน
มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              387.2531    -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 43.0280        -                  -                  -                  
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 43.0280        -                  -                  -                  
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 234,096.6040  255,580.9659  156,823.7589   156,918.3584   156,921.7339   
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 234,056.0440  255,440.2764  156,823.7589 156,918.3584 156,921.7339 
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.5600        140.6895       -                  -                  -                  
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.5600        140.6895       -                  -                  -                  
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีการบรหิารจดัการที่ดี
และมีความเขม้แข็ง

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละ 90 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ
ประสทิธภิาพ (Local Performance Assessment :
LPA)

แห่ง 7,067 7,067 7,067 7,067 7,067

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพ 
(Local Performance Assessment : LPA)
ในระดบัดมีาก

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 234,056.0440  255,440.2764  156,823.7589 156,918.3584 156,921.7339 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.5600        97.6615        -                  -                  -                  
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.5600        97.6615        -                  -                  -                  
2. เศรษฐกจิระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพประชาชน
มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              387.2531    -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 43.0280        -                  -                  -                  
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 43.0280        -                  -                  -                  
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานพื้นฐาน 4 22.5666     32.7024     32.7024     65.4048     -             

1. ผลผลติ : ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

4 22.5666       32.7024       32.7024       65.4048       -                

รวมทัง้สิ้น 4 22.5666     32.7024     32.7024     65.4048     -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  1,837,800  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  20,728,800  บาท

เงนินอก 
งบประมาณ

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

          หน่วย : ลา้นบาท 
ปีงบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 737,602,200                      
253,125,221,300             

36,058,600                       

แผนงานบูรณาการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 869,807,100                  

30,000,000                       

แผนงานยุทธศาสตรส่์งเสรมิการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 252,351,560,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 839,807,100                      

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 1,445,248,000                

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,354.8099  694.8430        199.2559        253,191.3676    -                255,440.2764    
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,354.8099  90.4381         -                 -                   -                1,445.2480       
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              538.3463        199.2559        -                   -                737.6022         

ผลผลติที ่1 : ส่งเสรมิและสนบัสนุน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

            -          538.3463        199.2559                  -                 -           737.6022

3. แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการกระจาย
อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-              -                 -                 252,351.5605    -                252,351.5605    

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

            -                  -                  -            542.7473               -           542.7473

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

            -                  -                  -          2,283.7154               -         2,283.7154

โครงการที ่3 : โครงการสรา้งหลกัประกนั
ดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ

            -                  -                  -        69,205.5804               -        69,205.5804

โครงการที ่4 : โครงการสนบัสนุนการ
เสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่
ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ

            -                  -                  -        17,611.4880               -        17,611.4880

โครงการที ่5 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุน
การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

            -                  -                  -          1,057.2140               -         1,057.2140

โครงการที ่6 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุน
การบรหิารจดัการน า้อย่างบูรณาการ

            -                  -                  -          6,061.9182               -         6,061.9182

โครงการที ่7 : โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดกิารทางสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส
ทางสงัคม

            -                  -                  -            539.5680               -           539.5680

โครงการที ่8 : โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

            -                  -                  -            211.4309               -           211.4309

ผลผลติที ่1 : จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

            -                  -                  -       154,837.8983               -      154,837.8983

4. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร
ประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

-              36.0586         -                 -                   -                36.0586          

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบั
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการทอ้งถิน่

            -            36.0586                -                    -                 -             36.0586

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,354.8099  694.8430        199.2559        253,191.3676    -                255,440.2764    
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,354.8099  90.4381         -                 -                   -                1,445.2480       
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

-              538.3463        199.2559        -                   -                737.6022         

ผลผลติที ่1 : ส่งเสรมิและสนบัสนุน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

            -          538.3463        199.2559                  -                 -           737.6022

3. แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการกระจาย
อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-              -                 -                 252,351.5605    -                252,351.5605    

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

            -                  -                  -            542.7473               -           542.7473

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

            -                  -                  -          2,283.7154               -         2,283.7154

โครงการที ่3 : โครงการสรา้งหลกัประกนั
ดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ

            -                  -                  -        69,205.5804               -        69,205.5804

โครงการที ่4 : โครงการสนบัสนุนการ
เสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่
ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ

            -                  -                  -        17,611.4880               -        17,611.4880

โครงการที ่5 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุน
การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

            -                  -                  -          1,057.2140               -         1,057.2140

โครงการที ่6 : โครงการส่งเสรมิสนบัสนุน
การบรหิารจดัการน า้อย่างบูรณาการ

            -                  -                  -          6,061.9182               -         6,061.9182

โครงการที ่7 : โครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดกิารทางสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส
ทางสงัคม

            -                  -                  -            539.5680               -           539.5680

โครงการที ่8 : โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

            -                  -                  -            211.4309               -           211.4309

ผลผลติที ่1 : จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

            -                  -                  -       154,837.8983               -      154,837.8983

4. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิาร
ประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั

-              36.0586         -                 -                   -                36.0586          

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบั
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการทอ้งถิน่

            -            36.0586                -                    -                 -             36.0586

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค -              -                 -                 839.8071         -                839.8071         
โครงการที ่1 : โครงการเสรมิศกัยภาพของ
โครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและ
เมอืงชายแดน

            -                  -                  -             23.4000               -             23.4000

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัการ
ท่องเทีย่วคุณภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะ

            -                  -                  -             22.5000               -             22.5000

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาเมอืง
อตุสาหกรรม เมอืงส าคญั และเมอืงน่าอยู่
ภาคตะวนัออก

            -                  -                  -            291.5588               -           291.5588

โครงการที ่4 : โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม
และอารยธรรม

            -                  -                  -             95.6943               -             95.6943

โครงการที ่5 : โครงการแกไ้ขปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            -                  -                  -             54.9468               -             54.9468

โครงการที ่6 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
บรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่
ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของภาค

            -                  -                  -             83.6790               -             83.6790

โครงการที ่7 : โครงการพฒันาแหลง่
ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาค
เชือ่มโยงกบัแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเล
ทีม่ชีือ่เสยีง

            -                  -                  -             72.1863               -             72.1863

โครงการที ่8 : โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            -                  -                  -             29.2383               -             29.2383

โครงการที ่9 : โครงการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรม
และการเชือ่มโยงการคา้โลก

            -                  -                  -            114.1075               -           114.1075

โครงการที ่10 : โครงการพฒันาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
ศาสนา และวฒันธรรม

            -                  -                  -               1.0000               -              1.0000

โครงการที ่11 : โครงการพฒันาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ
และนิเวศน์

            -                  -                  -             41.5755               -             41.5755

โครงการที ่12 : โครงการส่งเสรมิและ
พฒันาการท่องเทีย่วธรรมชาติ

            -                  -                  -               9.9206               -              9.9206

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

6. แผนงานบูรณาการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและการเรยีนรู ้

-              30.0000         -                 -                   -                30.0000          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบ
ครูพีเ่ลี้ยง

            -            11.5553                -                    -                 -             11.5553

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครู
ใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่

            -            18.4447                -                    -                 -             18.4447
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

6. แผนงานบูรณาการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและการเรยีนรู ้

-              30.0000         -                 -                   -                30.0000          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบ
ครูพีเ่ลี้ยง

            -            11.5553                -                    -                 -             11.5553

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครู
ใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่

            -            18.4447                -                    -                 -             18.4447
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1,360.5391       1,445.2480       1,557.3303       1,650.3798       1,743.8782       
1,360.5391       1,445.2480       1,557.3303       1,650.3798       1,743.8782       
1,282.4563       1,354.8099       1,439.5443       1,527.5900       1,621.0783       

78.0828           90.4381           117.7860         122.7898         122.7999         
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                        1,445,248,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,445,248,000 บาท
1. งบบคุลากร 1,354,809,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,312,636,800         บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 1,311,262,400         บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจ า 1,374,400              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 42,173,100            บาท
2. งบด าเนินงาน 90,438,100            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,438,100            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 87,835,200            บาท
(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 243,500                บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใตส้ าหรบัพนกังานราชการ 120,000                บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใตส้ าหรบัขา้ราชการ 672,000                บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,512,000              บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 55,400                 บาท



571

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,445,248,000 บาท
1. งบบคุลากร 1,354,809,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,312,636,800         บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 1,311,262,400         บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจ า 1,374,400              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 42,173,100            บาท
2. งบด าเนินงาน 90,438,100            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,438,100            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 87,835,200            บาท
(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 243,500                บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใตส้ าหรบัพนกังานราชการ 120,000                บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใตส้ าหรบัขา้ราชการ 672,000                บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,512,000              บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 55,400                 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 737,602,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 538,346,300           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 482,650,900           บาท
(1) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน 1,000,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 81,074,300            บาท
(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 17,400,000            บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 200,000                บาท
(5) ค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูท้ีม่อีายุครบ 60 ปี บรบูิรณ์ 1,105,900              บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 18,619,100            บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 11,000,000            บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000              บาท
(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6,759,000              บาท
(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 84,533,800            บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิีการ 1,000,000              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 38,329,300            บาท
(13) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 40,627,900            บาท
(14) ค่าขนยา้ยครอบครวั 1,000,000              บาท
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000              บาท
(16) ค่าช าระหน้ีโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบคุลากรทอ้งถิน่ 1,500,000              บาท
(17) ค่าใชจ่้ายจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย 4,020,000              บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการตรวจตดิตามการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 60,077,200            บาท
(19) จา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 7,920,000              บาท
(20) ค่าธรรมเนียมศาล 50,000                 บาท
(21) ค่าเช่าทีเ่ก็บเอกสารทางราชการ 3,917,300              บาท
(22) ค่าใชจ่้ายในการคดัเลอืกเพือ่เลือ่นขึ้นแต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประเภท
วชิาการระดบัช านาญการพเิศษ 650,000                บาท
(23) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม 7,083,100              บาท
(24) วสัดุส านกังาน 29,709,000            บาท
(25) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 17,148,100            บาท
(26) วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,600,300            บาท
(27) วสัดุงานบา้นงานครวั 760,000                บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
538.3463    199.2559     -            -             737.6022    
38.3293        -                 -               -               38.3293        

334.2702       150.6999        -               -               484.9701      
72.1896        48.5560         -               -               120.7456      
93.5572        -                 -               -               93.5572        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 7,850
( 7,850 )

7,850 7,850 7,850 7,850

ลา้นบาท 687.4890       737.6022        331.8558     331.8558      333.0574       
ลา้นบาท 687.4890       737.6022        331.8558     331.8558      333.0574       
ลา้นบาท 546.7535       538.3463        331.8558     331.8558      333.0574      
ลา้นบาท 140.7355       199.2559        -               -               -                
ลา้นบาท -                -                 -               -               -                
ลา้นบาท -                -                 -               -               -                
ลา้นบาท -                 -                  -               -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

4. ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : หน่วยงานสงักดักรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่สามารถส่งเสรมิและสนบัสนุน
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้
รอ้ยละ 100

      - งบด าเนินงาน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาบคุลากร
2. พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบรหิารหน่วยงาน
3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั                  737,602,200
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  สง่เสรมิและสนับสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                  737,602,200

เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานเกีย่วกบั แผนงาน งบประมาณ การเงนิและการคลงั
การบรหิารงานบคุคลการอ านวยการ งานสารบรรณ งานกฎหมายและระเบยีบ รวมท ัง้การตดิตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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(2) ค่าเช่ารถยนตต์รวจการณ์ 18 คนั 1,837,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,648,600            บาท
ปี 2558 - 2560 ตัง้งบประมาณ 10,695,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,557,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,557,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,837,800              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตต์รวจการณ์ 36 คนั 3,038,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,499,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,038,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,115,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,115,200              บาท
ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 18,230,400            บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 87 คนั 8,847,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,036,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,847,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,797,200            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,797,200            บาท
ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 23,594,400            บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 75 คนั 8,842,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,002,500            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,842,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,790,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,790,000            บาท
ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 23,580,000            บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 55,695,400            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 28,450,100            บาท
(2) ค่าประปา 460,700                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 10,329,600            บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 5,000,000              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,961,400            บาท
(6) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิผา่นธนาคาร 493,600                บาท

2. งบลงทนุ 199,255,900           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 199,255,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 176,922,000           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 45,021,300            บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 45,021,300            บาท
รวม 267 รายการ (รวม 1,359 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 73,853,000            บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 20,707,000            บาท
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชียงใหม่
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 1,025,000              บาท
(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค์
ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,025,000              บาท
(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับรุรีมัย ์
ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,025,000              บาท
(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม
ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,025,000              บาท
(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,025,000              บาท
(7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรสีะเกษ
ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 1,025,000              บาท
(8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรนิทร ์
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 1,025,000              บาท
(9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู
ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 คนั 1,025,000              บาท



576

(10) รถนัง่ประจ าต าแหน่ง ระดบัรองอธิบด ีหรอืผูด้  ารงต าแหน่งอื่นทีม่ฐีานะ
เทยีบเทา่ ปรมิาตรกระบอกสูบไมเ่กินกวา่ 2,200 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนต์
สูงสุดไมเ่กิน 130 กิโลวตัต ์กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,526,000              บาท
(11) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพนู
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 คนั 1,290,000              บาท
(12) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั
มหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั 1,570,000              บาท
(13) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,570,000              บาท
(14) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 
แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั
อุบลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 2 คนั 3,140,000              บาท
(15) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบรุ ี
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 1,025,000              บาท
(16) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี ่
ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 คนั 1,025,000              บาท
(17) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,025,000              บาท
(18) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิ
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 คนั 1,025,000              บาท

(19) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุบลราชธานี
ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(20) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชียงราย
ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(21) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ์
ต าบลทา่อฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์1 คนั 1,025,000              บาท
(22) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุดรธานี
ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(23) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด 
ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 คนั 1,025,000              บาท
(24) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจรญิ
ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 คนั 1,025,000              บาท
(25) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,025,000              บาท
(26) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย 
ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,025,000              บาท
(27) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 1,025,000              บาท
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(19) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุบลราชธานี
ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(20) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชียงราย
ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 1,025,000              บาท
(21) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุตรดติถ์
ต าบลทา่อฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์1 คนั 1,025,000              บาท
(22) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอุดรธานี
ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(23) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด 
ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 คนั 1,025,000              บาท
(24) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจรญิ
ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 คนั 1,025,000              บาท
(25) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 คนั 1,025,000              บาท
(26) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย 
ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,025,000              บาท
(27) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 1,025,000              บาท
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(28) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 คนั 1,025,000              บาท
(29) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล 
ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 คนั 1,025,000              บาท
(30) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา 
ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,025,000              บาท
(31) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธิวาส
ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 คนั 1,025,000              บาท
(32) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร
ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,025,000              บาท
(33) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ 
ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 คนั 1,025,000              บาท
(34) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,025,000              บาท
(35) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน 
ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,025,000              บาท
(36) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต าบลประจวบครีขีนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 1,025,000              บาท

(37) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย 
ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 1,025,000              บาท
(38) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง 
ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 1,025,000              บาท
(39) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี 
ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(40) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,025,000              บาท
(41) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา 
ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 คนั 1,025,000              บาท
(42) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา 
ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,025,000              บาท
(43) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแมฮ่่องสอน
ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท
(44) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลุง 
ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 คนั 1,025,000              บาท
(45) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ  ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร
ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,025,000              บาท



579

(37) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย 
ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 1,025,000              บาท
(38) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง 
ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 1,025,000              บาท
(39) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี 
ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั 1,025,000              บาท
(40) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,025,000              บาท
(41) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา 
ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 คนั 1,025,000              บาท
(42) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา 
ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 คนั 1,025,000              บาท
(43) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแมฮ่่องสอน
ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั 1,025,000              บาท
(44) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลุง 
ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 คนั 1,025,000              บาท
(45) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ  ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร
ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,025,000              บาท
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(46) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,025,000              บาท
(47) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ 
ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,025,000              บาท
(48) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์
ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,025,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,556,000            บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,448,300            บาท
รวม 223 รายการ (รวม 1,581 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยัระบบเครอืข่ายภายใน
ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั กรมส่งเสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,005,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-LAAS) เพือ่รองรบัการจดัท ารายงานการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชีภาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐั กรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,470,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบศูนยข์อ้มลูเลอืกต ัง้ผูบ้รหิารสมาชิกสภา
ทอ้งถิน่และทะเบยีนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ELE) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่รองรบัการปฏบิตังิานของกองการ
เลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,896,700              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบสารสนเทศการบรหิารจดัการเพือ่การวางแผน
และประเมนิผลการใชจ่้ายเงนิงบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เพือ่สอดรบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ (e-Plan) 
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 5,000,000              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พือ่รองรบัระบบ web 
Conference กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,776,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบสารสนเทศการจดัการฐานขอ้มลูเบี้ยยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,960,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,974,100              บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,974,100              บาท
รวม 70 รายการ (รวม 166 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,121,600              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,121,600              บาท
รวม 65 รายการ (รวม 138 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 396,000                บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 396,000                บาท
รวม 22 รายการ (รวม 72 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,333,900            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,103,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,103,600              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,230,300            บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) 21,230,300            บาท
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(7) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบสารสนเทศการจดัการฐานขอ้มลูเบี้ยยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,960,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,974,100              บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,974,100              บาท
รวม 70 รายการ (รวม 166 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,121,600              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,121,600              บาท
รวม 65 รายการ (รวม 138 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 396,000                บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 396,000                บาท
รวม 22 รายการ (รวม 72 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,333,900            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,103,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,103,600              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,230,300            บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) 21,230,300            บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                542.7473   -           542.7473   
-                -                  542.7473      -              542.7473      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 471
(405)

278 -                -              -                

ลา้นบาท 857.7074       542.7473         -                -              -                
ลา้นบาท 857.7074       542.7473         -                -              -                
ลา้นบาท -                -                  -                -              -                
ลา้นบาท -                -                  -                -              -                
ลา้นบาท 857.7074       542.7473         -                -              -                
ลา้นบาท -                -                  -                -              -                
ลา้นบาท -                 -                   -                -              -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3  แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่             252,351,560,500
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  542,747,300

 1. เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยบูรณาการ
    ร่วมกบัพลงัแผ่นดนิทกุภาคส่วนและลดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 
2. เพือ่สรา้งพื้นทีส่รา้งสรรคเ์ชงิบวกแก่เยาวชนกลุม่เสีย่งใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักายและใชเ้วลาวา่ง
   ใหเ้กดิประโยชน์

รวมทัง้สิ้น

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

                1,400,454,700
                1,400,454,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

      - งบลงทนุ

1. การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบด าเนินงาน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัการ
สนบัสนุนใหด้ าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 542,747,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 542,747,300           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 542,747,300           บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 542,747,300           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 542,747,300           บาท
รวม 278 รายการ (รวม 278 หน่วย)

(1.1) ค่าก่อสรา้งลานกีฬา/สนามกีฬา 278 แหง่ 542,747,300           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 542,747,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 542,747,300           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 542,747,300           บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 542,747,300           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 542,747,300           บาท
รวม 278 รายการ (รวม 278 หน่วย)

(1.1) ค่าก่อสรา้งลานกีฬา/สนามกีฬา 278 แหง่ 542,747,300           บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              2,283.7154 -              2,283.7154  
-                -                 2,283.7154    -                 2,283.7154     

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 564,404
( 564,404 )

554,649 -                -                 -                 

ลา้นบาท 2,359.9583     2,283.7154     -                -                 -                 
ลา้นบาท 2,359.9583     2,283.7154     -                -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                -                 -                 
ลา้นบาท 2,359.9583    2,283.7154     -                -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                  2,283,715,400

1. เพือ่สรา้งโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาใหเ้ดก็และเยาวชนตามนโยบายของรฐับาล
2. เพือ่ลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง

 โรงเรยีนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

              4,643,673,700
              4,643,673,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัเรยีนในสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
ต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,283,715,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,283,715,400         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,283,715,400         บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,283,715,400         บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,256,940,200         บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 202,629,900           บาท
1.3) ค่าหนงัสอืเรยีน 335,720,900           บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรยีน 187,923,500           บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 300,500,900           บาท
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บาท
8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              69,205.5804  -              69,205.5804  
-                 -                 69,205.5804    -                 69,205.5804     

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 8,272,563
( 8,272,563 )

8,760,553 -                  -                 -                  

ลา้นบาท 65,474.2836    69,205.5804    -                  -                 -                  
ลา้นบาท 65,474.2836    69,205.5804    -                  -                 -                  
ลา้นบาท -                 -                 -                  -                 -                  
ลา้นบาท -                 -                 -                  -                 -                  
ลา้นบาท 65,474.2836    69,205.5804    -                  -                 -                  
ลา้นบาท -                 -                 -                  -                 -                  
ลา้นบาท -                 -                 -                  -                 -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                  69,205,580,400

 เพือ่จดัสรรใหก้บัผูสู้งอายุทีม่สีทิธไิดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

            134,679,864,000
           134,679,864,000

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอายุ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูสู้งอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึ้นไป
ทีม่าขึ้นทะเบยีนไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอายุ 69,205,580,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 69,205,580,400        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,205,580,400        บาท
1) ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 69,205,580,400       บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอายุ 69,205,580,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 69,205,580,400        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,205,580,400        บาท
1) ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 69,205,580,400       บาท
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บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              17,611.4880 -              17,611.4880 
-                -                 17,611.4880    -                 17,611.4880    

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,895,454
( 1,895,454 )

1,834,530 -                 -                 -                 

ลา้นบาท 18,196.3584   17,611.4880    -                 -                 -                 
ลา้นบาท 18,196.3584   17,611.4880    -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท 18,196.3584   17,611.4880    -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสนับสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดิการทางสงัคมใหแ้กผู่พ้ิการ
หรอืทพุพลภาพ

                  17,611,488,000

1. เพือ่ใหค้นพกิารมสีทิธสิามารถเขา้ถงึสวสัดกิารและความช่วยเหลอืของรฐัอย่างท ัว่ถงึ
2. เพือ่เป็นการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่คนพกิารหรอืทพุพลภาพ
   ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

             35,807,846,400
            35,807,846,400

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพทีข่ ึ้น
ทะเบยีนไดร้บัการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีความพกิาร
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยงัชพีความพกิาร

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวสัดิการทางสงัคม
ใหแ้กผู่พ้ิการหรือทพุพลภาพ 17,611,488,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 17,611,488,000        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,611,488,000        บาท
1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนเบี้ยยงัชีพคนพกิาร 17,611,488,000       บาท
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บาท

8.3.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              1,057.2140 -              1,057.2140  
-                -                 1,057.2140    -                 1,057.2140     

8.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,651,839
( 2,651,839 )

2,643,035 -                -                 -                 

8.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

                  1,057,214,000

เพือ่ส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป้าหมายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณเป็นเงนิอดุหนุนเพือ่ไปชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และน าไปจดัท าบรกิารสาธารณะเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในพื้นที่
ใหด้ยีิง่ขึ้น และน าไปด าเนินงานร่วมกบักองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายใน (กอ.รมน.)
และศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้นัจะส่งผลใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสาธารณะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทีเ่พยีงพอและมคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (เทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล)ในพื้นที ่จงัหวดัยะลา
จงัหวดันราธวิาสจงัหวดัปตัตานี จงัหวดัสตูล และอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี
และอ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา

               2,117,949,600
               2,117,949,600

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชนในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป้าหมายไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
เงนิอดุหนุน รายการเงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายได ้
ทีล่ดลงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 1,060.7356     1,057.2140     -                -                 -                 
ลา้นบาท 1,060.7356     1,057.2140     -                -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                -                 -                 
ลา้นบาท 1,060.7356    1,057.2140     -                -                 -                 
ลา้นบาท -                -                 -                -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแกไ้ขปญัหา
และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,057,214,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,057,214,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,057,214,000         บาท
1) เงนิอุดหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพื้นที ่
5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,057,214,000         บาท

บาท
8.3.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2563)
8.3.6.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.6.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -           6,061.9182  -              6,061.9182   
-                 -              2,309.8125     -                 2,309.8125      
-                 -              3,552.1057     -                 3,552.1057      
-                 -              200.0000       -                 200.0000        

8.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 1,744
(1,045)

4,321 -                 -                 -                  

8.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการน ้าอย่างบูรณาการ                    6,061,918,200

 1. เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามฎกีาทีก่รมกิจการพเิศษ และส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน
    โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร.) ในการพฒันาแหล่งน า้และก่อสรา้งระบบประปา
   เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพื้นที ่
2. เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการก่อสรา้ง/ ปรบัปรุงและพฒันาแหล่งน า้และน า้ใตผ้วิดนิใหแ้ก่องคก์รปกครอง
   ส่วนทอ้งถิ่นเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภค บริโภค และน า้เพื่อการเกษตรตลอดจน
   การแกไ้ขปญัหาอุทกภยั 
3. เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภค บริโภคและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
   บริหารจดัการทรพัยากรน า้

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

                9,947,651,100
                9,947,651,100

หน่วย:ลา้นบาท

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหล่งกกัเก็บน า้
2. ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น
3. พฒันาแหล่งน า้เพื่อสนบัสนุนงานฎกีา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถ
บริหารจดัการน า้อย่างบูรณาการได ้
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บาท
8.3.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2563)
8.3.6.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.6.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
-              -           6,061.9182  -              6,061.9182   
-                 -              2,309.8125     -                 2,309.8125      
-                 -              3,552.1057     -                 3,552.1057      
-                 -              200.0000       -                 200.0000        

8.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แห่ง 1,744
(1,045)

4,321 -                 -                 -                  

8.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการน ้าอย่างบูรณาการ                    6,061,918,200

 1. เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามฎกีาทีก่รมกิจการพเิศษ และส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน
    โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร.) ในการพฒันาแหล่งน า้และก่อสรา้งระบบประปา
   เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพื้นที ่
2. เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการก่อสรา้ง/ ปรบัปรุงและพฒันาแหล่งน า้และน า้ใตผ้วิดนิใหแ้ก่องคก์รปกครอง
   ส่วนทอ้งถิ่นเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภค บริโภค และน า้เพื่อการเกษตรตลอดจน
   การแกไ้ขปญัหาอุทกภยั 
3. เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภค บริโภคและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
   บริหารจดัการทรพัยากรน า้

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

                9,947,651,100
                9,947,651,100

หน่วย:ลา้นบาท

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหล่งกกัเก็บน า้
2. ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น
3. พฒันาแหล่งน า้เพื่อสนบัสนุนงานฎกีา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถ
บริหารจดัการน า้อย่างบูรณาการได ้
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 3,885.7329      6,061.9182  -                 -                 -                  
ลา้นบาท 3,885.7329      6,061.9182  -                 -                 -                  
ลา้นบาท -                 -              -                 -                 -                  
ลา้นบาท -                 -              -                 -                 -                  
ลา้นบาท 3,885.7329     6,061.9182  -                 -                 -                  
ลา้นบาท -                 -              -                 -                 -                  
ลา้นบาท -                 -              -                 -                 -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทัง้สิ้น
เงินงบประมาณ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงิน

      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการน ้า
อย่างบูรณาการ 6,061,918,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,061,918,200         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 6,061,918,200         บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 6,061,918,200         บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,861,918,200         บาท
รวม 2,753 รายการ (รวม 4,044 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภคบรโิภค
แก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปา
หมูบ่า้น) 1,306 แหง่ 3,552,105,700         บาท
(1.2) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและพฒันา
แหล่งกกัเก็บน า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,042 แหง่ 2,156,899,400         บาท
(1.3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและพฒันา
การบรหิารจดัการน า้ระบบธนาคารน า้ใตด้นิ 1,696 บอ่ 152,913,100           บาท

(2) เงนิอุดหนุนส าหรบัการบรหิารจดัการน า้เพือ่สนบัสนุนงานฎกีา 200,000,000           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการน ้า
อย่างบูรณาการ 6,061,918,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,061,918,200         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 6,061,918,200         บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 6,061,918,200         บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,861,918,200         บาท
รวม 2,753 รายการ (รวม 4,044 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภคบรโิภค
แก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปา
หมูบ่า้น) 1,306 แหง่ 3,552,105,700         บาท
(1.2) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและพฒันา
แหล่งกกัเก็บน า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,042 แหง่ 2,156,899,400         บาท
(1.3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและพฒันา
การบรหิารจดัการน า้ระบบธนาคารน า้ใตด้นิ 1,696 บอ่ 152,913,100           บาท

(2) เงนิอุดหนุนส าหรบัการบรหิารจดัการน า้เพือ่สนบัสนุนงานฎกีา 200,000,000           บาท
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บาท

8.3.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.7.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.7.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.7.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              539.5680     -              539.5680     
-                 -                 539.5680       -                 539.5680       

8.3.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 87,368
( 87,368 )

89,928 -                 -                 -                 

ลา้นบาท 524.2080        539.5680        -                 -                 -                 
ลา้นบาท 524.2080        539.5680        -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท 524.2080       539.5680       -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.7  โครงการที่ 7 :  โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม                      539,568,000

1. เพือ่ใหผู้ป่้วยเอดสส์ามารถเขา้ถงึสวสัดกิารและความช่วยเหลอืของรฐัอย่างท ัว่ถงึ 
2. เพือ่เป็นการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นสงเคราะห ์และการจดัสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่
   ผูอ้ยูใ่นภาวะยากล าบากใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นและพึง่พาตวัเองได ้ตามภารกจิทีไ่ดร้บั
   การถ่ายโอนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

              1,063,776,000
              1,063,776,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูป่้วยเอดสท์ีม่สีทิธไิดร้บัการสงเคราะห์
เบี้ยยงัชพีไดร้บัเบี้ยจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสงัคม
แกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 539,568,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 539,568,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 539,568,000           บาท
1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 539,568,000           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสงัคม
แกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 539,568,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 539,568,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 539,568,000           บาท
1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 539,568,000           บาท
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บาท

8.3.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.8.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.8.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2563)
8.3.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.8.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                211.4309 -           211.4309      
-                -                  211.4309    -              211.4309        

8.3.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ชดุ 6,887 
( 6,887 )

6,887 -              -              -                  

ลา้นบาท 211.4309       211.4309         -              -              -                  
ลา้นบาท 211.4309       211.4309         -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท 211.4309       211.4309         -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 -                   -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

               211,430,900

1.เพือ่ใชเ้ป็นสือ่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั 
2.เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัการศึกษาระดบัปฐมวยั

                  422,861,800
                  422,861,800

8.3.8  โครงการที่ 8 :  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : โรงเรยีนและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัอปุกรณ์ส าหรบั
หอ้งเรยีนคุณภาพแห่งการเรยีนรูด้า้นสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ครบถว้น
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 211,430,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 211,430,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 211,430,900           บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 211,430,900           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 211,430,900           บาท
รวม 6,887 รายการ (รวม 6,887 หน่วย)

(1.1) ชุดอุปกรณ์ส าหรบัหอ้งเรยีนคุณภาพแหง่การเรยีนรูด้า้นสือ่
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  6,887 ชุด 211,430,900           บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

8.3.9.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -             154,837.8983  -              154,837.8983 
-                -               4,306.2753       -                 4,306.2753      
-                -               4,883.2757       -                 4,883.2757      
-                -               26,399.8398      -                 26,399.8398     
-                -               5,560.1359       -                 5,560.1359      

-                -               47,858.9593      -                 47,858.9593     
-                -               30,101.5458      -                 30,101.5458     
-                -               2,194.3448       -                 2,194.3448      
-                -               2,066.3765       -                 2,066.3765      
-                -               1,609.3736       -                 1,609.3736      
-                -               28,831.8973      -                 28,831.8973     
-                -               41.5800           -                 41.5800          
-                -               9.4500            -                 9.4500           
-                -               974.8443          -                 974.8443        

8.3.9.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 7,774
( 7,774 )

7,774 7,774 7,774 7,774

ลา้นบาท 139,089.1308 154,886.9870 154,837.8983     154,837.8983   154,837.8983   
ลา้นบาท 139,089.1308 154,837.8983 154,837.8983     154,837.8983   154,837.8983   
ลา้นบาท -                -               -                   -                 -                  
ลา้นบาท -                -               -                   -                 -                  
ลา้นบาท 139,089.1308 154,837.8983 154,837.8983     154,837.8983  154,837.8983   
ลา้นบาท -                -               -                   -                 -                  
ลา้นบาท -                49.0887       -                    -                 -                  
ลา้นบาท -                49.0887       -                   -                 -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.3.9  ผลผลติที่ 1 :  จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                    154,837,898,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. การด าเนินงานตามภารกจิถ่ายโอนดา้นสงัคม
2. การพฒันาศกัยภาพเดก็ปฐมวยั
3. การพฒันาศกัยภาพเดก็ประถมศึกษา
4. สนบัสนุนค่ารกัษาพยาบาลใหก้บัขา้ราชการและ
พนกังานส่วนทอ้งถิน่

12. ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นสงัคม

5. การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่
6. การด าเนินงานตามภารกจิถ่ายโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มขีดีความสามารถในการ
บรหิารจดัการเพือ่รองรบัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่

เชงิปรมิาณ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บั
เงนิอดุหนุนเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกจิ
ถ่ายโอน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน

13. ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นบรหิารจดัการ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

7. การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั
8. การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา
9. การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้
10. ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นการศึกษา
11. ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน



601

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : จดัสรรเงินอดุหนุนใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 154,837,898,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ         49,088,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 154,837,898,300      บาท
เงนินอกงบประมาณ             49,088,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 120,506,029,600      บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 29,857,771,600       บาท
(1) เงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) 160,740,000           บาท
(2) เงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ) 3,917,644,800         บาท
(3) เงนิอุดหนุนเป็นค่าจา้งลูกจา้งช ัว่คราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า 41,580,000            บาท
(4) เงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเงนิเดอืนครู 
และค่าจา้งประจ า) 12,696,570,200       บาท
(5) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
ผูป้ฏบิตังิานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 390,330,000           บาท
(6) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการถ่ายโอนบคุลากร 
(เงนิเดอืนและสวสัดกิาร) 584,514,300           บาท
(7) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบรหิารสนามกีฬา (เงนิเดอืน ค่าจา้ง) 9,450,000              บาท
(8) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแก่เดก็ดอ้ยโอกาส 
(ค่าจา้งครู) 24,570,000            บาท
(9) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้(ค่าตอบแทน และสวสัดกิารครู) 86,729,600            บาท
(10) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยเ์ดก็เลก็ 
(เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดกิาร) 11,945,642,700       บาท

2) เงนิอุดหนุนส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน 47,858,959,300       บาท
3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบรหิารสนามกีฬา 13,451,200            บาท
4) เงนิอุดหนุนส าหรบัส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิน่ 
(ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน) 82,602,000            บาท
5) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแก่เดก็ดอ้ยโอกาส 1,890,000              บาท
6) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพือ่การรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 
พนกังานส่วนทอ้งถิน่ และลูกจา้ง 5,560,135,900         บาท
7) เงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าการศึกษาของบตุร) 106,737,400           บาท
8) เงนิอุดหนุนส าหรบัส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิน่ 849,868,000           บาท
9) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 28,273,800            บาท
10) เงนิอุดหนุนส าหรบังบด าเนินงานของสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) 1,039,810,000         บาท
11) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เดก็ปฐมวยั 1,372,807,900         บาท
12) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั เดก็ปฐมวยั 3,510,467,800         บาท
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13) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) ระดบัประถมศึกษา 8,537,099,000         บาท
14) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั ระดบัประถมศึกษา 17,862,740,800       บาท
15) เงนิอุดหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 1,869,000,000         บาท
16) เงนิอุดหนุนส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 
โรคพษิสุนขับา้ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขตัตยิราชนารี 360,000,000           บาท
17) เงนิอุดหนุนส าหรบัส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัวแ์ละขึ้นทะเบยีนสตัว ์
ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 72,000,000            บาท
18) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรบั
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1,472,414,900         บาท

18.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,217,917,400         บาท
18.2) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 67,565,700            บาท
18.3) ค่าหนงัสอืเรยีน 45,043,800            บาท
18.4) ค่าอุปกรณ์การเรยีน 45,043,800            บาท
18.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 96,844,200            บาท

19) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข
ของสถานีอนามยัทีถ่่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,000,000            บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 34,331,868,700        บาท
เงนินอกงบประมาณ             49,088,700 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 36,821,900            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,980,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ด าเนินการพฒันา
แหล่งทอ่งเทีย่ว 1 รายการ 1,980,000              บาท

(2) ครุภณัฑอ์ื่นๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 25,641,900            บาท
รวม 228 รายการ (รวม 686 หน่วย)

(2.1)เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัทีถ่่ายโอน
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 228 รายการ 25,641,900            บาท

(3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัทีถ่่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 9,200,000              บาท

(3.1) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอรแ์บบสแกน confical 
scanner ชนิดไมต่อ้งขยายมา่นตา โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
หนิดาต องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวดัก าแพงเพชร 1 เครื่อง 1,200,000              บาท
(3.2) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 
เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 1,200,000              บาท
(3.3) รถยนตพ์ยาบาลกระบะ ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ยกสูง ขนาด 3000 ซซี ี
ส าหรบัพื้นทีธุ่รกนัดาร โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมต่ืน่ อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก 1 คนั 1,500,000              บาท
(3.4) รถยนต ์4 ประตู ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมต่ืน่ อ าเภอแมร่ะมาด
จงัหวดัตาก 1 คนั 1,500,000              บาท
(3.5) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยความเขม้สูง High Intensity Laser 12 W
 สถานีอนามยับา้นปากพนู เทศบาลเมอืงปากพนู อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,400,000              บาท
(3.6) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรค์วามแรงสูง สถานีอนามยั
บา้นศาลาบางปู เทศบาลเมอืงปากพนู อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,400,000              บาท
(3.7) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ไมต่ า่กวา่ 2400 ซซี ีสถานีอนามยั
นาพู ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาพู ่อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,000,000              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 34,295,046,800       บาท
เงนินอกงบประมาณ 49,088,700            บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 33,623,744,600       บาท
รวม 6,630 รายการ (รวม 6,630 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 492,429,900           บาท
(1.1.1) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไมเ่กิน 50 คน  
ตอกเสาเขม็ 71 หลงั 146,501,400           บาท
(1.1.2) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 51 - 80 คน  
ตอกเสาเขม็ 26 หลงั 64,220,000            บาท
(1.1.3) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 81 - 100 คน 
ตอกเสาเขม็ 19 หลงั 57,613,700            บาท
(1.1.4) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไมเ่กิน 50 คน 
แบบฐานแผ ่65 หลงั 119,424,500           บาท
(1.1.5) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 51 - 80 คน 
แบบฐานแผ ่27 หลงั 62,772,300            บาท
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(3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัทีถ่่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 9,200,000              บาท

(3.1) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอรแ์บบสแกน confical 
scanner ชนิดไมต่อ้งขยายมา่นตา โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
หนิดาต องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวดัก าแพงเพชร 1 เครื่อง 1,200,000              บาท
(3.2) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 
เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 1,200,000              บาท
(3.3) รถยนตพ์ยาบาลกระบะ ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ยกสูง ขนาด 3000 ซซี ี
ส าหรบัพื้นทีธุ่รกนัดาร โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมต่ืน่ อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก 1 คนั 1,500,000              บาท
(3.4) รถยนต ์4 ประตู ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมต่ืน่ อ าเภอแมร่ะมาด
จงัหวดัตาก 1 คนั 1,500,000              บาท
(3.5) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยความเขม้สูง High Intensity Laser 12 W
 สถานีอนามยับา้นปากพนู เทศบาลเมอืงปากพนู อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,400,000              บาท
(3.6) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรค์วามแรงสูง สถานีอนามยั
บา้นศาลาบางปู เทศบาลเมอืงปากพนู อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,400,000              บาท
(3.7) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ไมต่ า่กวา่ 2400 ซซี ีสถานีอนามยั
นาพู ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาพู ่อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,000,000              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 34,295,046,800       บาท
เงนินอกงบประมาณ 49,088,700            บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 33,623,744,600       บาท
รวม 6,630 รายการ (รวม 6,630 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 492,429,900           บาท
(1.1.1) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไมเ่กิน 50 คน  
ตอกเสาเขม็ 71 หลงั 146,501,400           บาท
(1.1.2) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 51 - 80 คน  
ตอกเสาเขม็ 26 หลงั 64,220,000            บาท
(1.1.3) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 81 - 100 คน 
ตอกเสาเขม็ 19 หลงั 57,613,700            บาท
(1.1.4) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไมเ่กิน 50 คน 
แบบฐานแผ ่65 หลงั 119,424,500           บาท
(1.1.5) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 51 - 80 คน 
แบบฐานแผ ่27 หลงั 62,772,300            บาท
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(1.1.6) ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 81 - 100 คน 
แบบฐานแผ ่15 หลงั 41,898,000            บาท

(1.2) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ 603,267,200           บาท

(1.2.1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนเดก็เลก็ 200 คน 8 หอ้งเรยีน ตอกเสาเขม็
10 หลงั 62,051,000            บาท
(1.2.2) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน ตอกเสาเขม็ 26 หลงั 207,246,000           บาท
(1.2.3) ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอกเสาเขม็
31 หลงั 245,194,500           บาท
(1.2.4) ก่อสรา้งอาคารเรยีนเดก็เลก็ 200 คน 8 หอ้งเรยีน แบบฐานแผ่
5 หลงั 30,766,500            บาท
(1.2.5) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน แบบฐานแผ ่1 หลงั 7,649,100              บาท
(1.2.6) ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย แบบฐานแผ่
3 หลงั 21,044,700            บาท
(1.2.7) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน แบบฐานแผ ่3 หลงั 29,315,400            บาท

(1.3) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า
310 แหง่ 569,563,600           บาท
(1.4) เงนิอุดหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่
5,646 สาย 30,069,659,500       บาท
(1.5) เงนิอุดหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัทีถ่่ายโอน
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 21 รายการ 38,233,600            บาท
(1.6) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ด าเนินการพฒันา
แหล่งทอ่งเทีย่ว 351 แหง่ 1,850,590,800         บาท

(2) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 393,738,100           บาท
(2.1) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลคลองทอ่มใต ้สงักดัเทศบาลต าบลคลองทอ่มใต ้
อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี ่1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.2) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลบางเทา่แม ่สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขาต่อ 
อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี ่1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.3) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 4 มหาราช สงักดัเทศบาลเมอืงกระบี ่อ าเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
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(2.4) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลบา้นแฮด สงักดัเทศบาลต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด 
จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.5) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฏรนุ์กูล) สงักดัเทศบาลต าบล
ป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.6) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนกีฬาเทศบาลนครแมส่อด สงักดัเทศบาลนครแมส่อด 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.7) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลบางเลน สงักดัเทศบาลต าบลบางเลน 
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.8) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั 
โรงเรยีนเทศบาลต าบลหนองหวัฟาน สงักดัเทศบาลต าบลหนองหวัฟาน 
อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.9) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลหนองบวัลาย สงักดัเทศบาลต าบลหนองบวัลาย 
อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.10) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลตะขบ สงักดัเทศบาลต าบลตะขบ 
อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.11) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลต าบลทอนหงส ์สงักดัเทศบาลต าบลทอนหงส ์
อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.12) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล (บา้นหนองนก) สงักดัเทศบาลต าบลกลางเวยีง 
อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
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(2.13) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นสรา้ง สงักดัเทศบาลต าบลบา้นสรา้ง 
อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.14) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลจองถนน (วดับางแกว้) สงักดัเทศบาลต าบลจองถนน 
อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.15) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลบา้นหูแร่ สงักดัเทศบาลต าบลบางแกว้ อ าเภอบางแกว้ 
จงัหวดัพทัลุง 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.16) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลต าบลทรายมลู สงักดัเทศบาลต าบลทรายมลู 
อ าเภอทรายมลู จงัหวดัยโสธร 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.17) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม ่สงักดัเทศบาลต าบลเชียงใหม ่
อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.18) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลหนองหญา้มา้ (โรงเรยีนกีฬาเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด) 
สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.19) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองพอก สงักดัเทศบาลต าบลหนองพอก
 อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.20) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรบีญุเรอืง) สงักดัเทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.21) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สงักดัเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท

(2.22) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมอืงทุง่ต าเสา สงักดัเทศบาลเมอืงทุง่ต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.23) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนบา้นคลองวงัทอง สงักดัเทศบาลต าบลคลองยาง 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.24) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลวดัสวสัตกิาราม สงักดัเทศบาลเมอืงสวรรคโลก 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.25) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลในเมอืง สงักดัเทศบาลต าบลในเมอืง 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.26) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลบา้นคลองสระ สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองสระ 
อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.27) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงดอนสกั (วดัทอ้งอ่าว) สงักดัเทศบาลเมอืงดอนสกั 
อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.28) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 1 สวา่งวทิยา สงักดัเทศบาลเมอืงหนองคาย 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.29) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 4 ฉลองรตัน ์สงักดัเทศบาลเมอืงหนองคาย 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.30) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ สงักดัเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
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(2.22) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมอืงทุง่ต าเสา สงักดัเทศบาลเมอืงทุง่ต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.23) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนบา้นคลองวงัทอง สงักดัเทศบาลต าบลคลองยาง 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.24) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลวดัสวสัตกิาราม สงักดัเทศบาลเมอืงสวรรคโลก 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.25) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลในเมอืง สงักดัเทศบาลต าบลในเมอืง 
อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.26) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนอนุบาลบา้นคลองสระ สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองสระ 
อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.27) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงดอนสกั (วดัทอ้งอ่าว) สงักดัเทศบาลเมอืงดอนสกั 
อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.28) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 1 สวา่งวทิยา สงักดัเทศบาลเมอืงหนองคาย 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.29) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 4 ฉลองรตัน ์สงักดัเทศบาลเมอืงหนองคาย 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.30) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ สงักดัเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
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(2.31) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนสาธิตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ สงักดัเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.32) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 5 ชุมชนบา้นกา้นเหลอืง สงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี
 อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.33) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนบา้นช่องพล ีสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.34) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนกีฬาเทศบาลเมอืงทุง่สง สงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง อ าเภอทุง่สง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.35) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลทา่โขลง 1 สงักดัเทศบาลเมอืงทา่โขลง อ าเภอคลองหลวง
 จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.36) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทมุธานี สงักดัเทศบาลเมอืงปทมุธานี 
อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.37) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 6 (ครูบาอนิโตรฐัประชาอุทศิ) สงักดัเทศบาลเมอืงพะเยา
 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.38) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนบา้นทุง่ลาน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลต านาน 
อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.39) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัช่องลม สงักดัเทศบาลเมอืงราชบรุ ี
อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท

(2.40) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 5 บา้นหนองผกักา้ม สงักดัเทศบาลเมอืงเลย 
อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.41) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลนาออ้ สงักดัเทศบาลต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.42) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลบา้นสุขส าราญ สงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช าราบ 
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.43) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลบา้นหนองตาโผน่ มติรภาพที ่5 สงักดัเทศบาลเมอืงวารนิ
ช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ด าเนินการพฒันา
แหล่งทอ่งเทีย่ว 16,177,800            บาท

(3.1) ปรบัปรุงผวิทางเดนิ - วิง่ และทางจกัรยานบรเิวณรอบสวนสาธารณะ
หนองประจกัษศิ์ลปาคม มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 17,289 ตารางเมตร 
เทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 16,177,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,797,600              บาท
(4) เงนิอุดหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่ 31,886,300            บาท

(4.1) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ขก 44-001
จากบา้นหนองหญา้รงักาไปเขตต าบลบา้นโคก สายแยกทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 3037 - บา้นหนองหญา้รงักา หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิ์ไชย 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,015 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีร่วมไมน่อ้ยกวา่
16,060 ตารางเมตร (ไมม่รีอยต่อตามยาว) และลูกรงัไหล่ทาง
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น 1 สาย 9,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000              บาท
(4.2) ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายด่านขนุทด - หนองแวง 
ช่วงหว้ยทราย - บา้นใหมเ่จรญิธรรม เสรมิผวิลาดยางแบบแอสฟลัทต์กิ
คอนกรตี กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา 1 สาย 11,466,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,274,100              บาท
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(2.40) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาล 5 บา้นหนองผกักา้ม สงักดัเทศบาลเมอืงเลย 
อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.41) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลนาออ้ สงักดัเทศบาลต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.42) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลบา้นสุขส าราญ สงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช าราบ 
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(2.43) ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลบา้นหนองตาโผน่ มติรภาพที ่5 สงักดัเทศบาลเมอืงวารนิ
ช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 1 หลงั 9,156,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,017,400              บาท
(3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ด าเนินการพฒันา
แหล่งทอ่งเทีย่ว 16,177,800            บาท

(3.1) ปรบัปรุงผวิทางเดนิ - วิง่ และทางจกัรยานบรเิวณรอบสวนสาธารณะ
หนองประจกัษศิ์ลปาคม มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 17,289 ตารางเมตร 
เทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 16,177,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,797,600              บาท
(4) เงนิอุดหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่ 31,886,300            บาท

(4.1) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ขก 44-001
จากบา้นหนองหญา้รงักาไปเขตต าบลบา้นโคก สายแยกทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 3037 - บา้นหนองหญา้รงักา หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิ์ไชย 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,015 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีร่วมไมน่อ้ยกวา่
16,060 ตารางเมตร (ไมม่รีอยต่อตามยาว) และลูกรงัไหล่ทาง
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น 1 สาย 9,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000              บาท
(4.2) ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายด่านขนุทด - หนองแวง 
ช่วงหว้ยทราย - บา้นใหมเ่จรญิธรรม เสรมิผวิลาดยางแบบแอสฟลัทต์กิ
คอนกรตี กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา 1 สาย 11,466,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,274,100              บาท
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(4.3) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายทางบา้นนาสะโน หมูท่ี ่3 
ถงึบา้นนาหวา้ หมูท่ี ่4 ต าบลนาสะเมง็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,079 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 1 สาย 11,419,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,268,800              บาท
(5) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 229,500,000           บาท
รวม 1,350 รายการ (รวม 1,350 หน่วย)

(5.1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณโครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
เดก็ปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย ผา่นการเล่น 1,350 แหง่ 229,500,000           บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
36.0586     -             -            -              36.0586       
5.4500         -                -               -                 5.4500           
9.6321         -                -               -                 9.6321           
8.5432         -                -               -                 8.5432           

12.4333        -                -               -                 12.4333          

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 7,850
 ( 7,850 )

7,850 7,850 7,850  -

รอ้ยละ 80
( 60 )

80 80 80  -

 

                  491,792,200
                  491,792,200

หน่วย:ลา้นบาท

8.4  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั                     36,058,600
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัประสทิธิภาพการบรหิารราชการทอ้งถิน่                     36,058,600

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการบรหิารงานขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ดา้นการศึกษา
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการ

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพดา้นการศึกษา
2. ส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพดา้นสงัคม
3. ส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้ม
4. ส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บั
การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นการศึกษา
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
ดา้นการบรหิารจดัการตามมาตรฐาน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพ (LPA) 
ดา้นการศึกษา ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นสงัคม
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นการบรหิารจดัการไมน่อ้ยกวา่
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 274.4846       36.0586        89.8745      91.3745         -                  
ลา้นบาท 274.4846       36.0586        89.8745      91.3745         -                  
ลา้นบาท -                -                -               -                 -                  
ลา้นบาท 274.4846       36.0586        89.8745      91.3745        -                  
ลา้นบาท -                -                -               -                 -                  
ลา้นบาท -                -                -               -                 -                  
ลา้นบาท -                -                -               -                 -                  
ลา้นบาท -                -                -               -                 -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูต่้างประเทศ 
      - เงนิกูใ้นประเทศ 

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 36,058,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 36,058,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,058,600            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,433,300            บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 8,543,200              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิคุณภาพนกัเรยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 5,450,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 
ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 9,632,100              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 36,058,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 36,058,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,058,600            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,433,300            บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 8,543,200              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิคุณภาพนกัเรยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 5,450,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 
ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 9,632,100              บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี ( ปี 2563)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                23.4000   -           23.4000       
-                -                  23.4000      -              23.4000          

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                4 -              -              -                  

ลา้นบาท -                 26.0000          -               -              -                  
ลา้นบาท -                 23.4000          -               -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                23.4000          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 2.6000            -               -              -                  
ลา้นบาท -                2.6000           -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค                839,807,100
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมือง
ชายแดน

                 23,400,000

เพือ่ยกระดบัเชือ่มโยง สรา้งเครอืขา่ยการคา้ การลงทนุและการคา้ชายแดน เสรมิสรา้งศกัยภาพ
โครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดน และยกระดบันวตักรรมเชือ่มโยงการตลาด
ในการแขง่ขนัท ัง้ในและต่างประเทศ

 จงัหวดัแมฮ่่องสอน

                   26,000,000
                   23,400,000
                     2,600,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เสรมิสรา้งศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน และวางผงัเมอืงท ัง้เมอืงหลกั
และเมอืงชายแดนพฒันาโครงขา่ยเสน้ทางคมนาคม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

เชงิปรมิาณ : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นทีเ่ป้าหมายเพิม่ขึ้น

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐาน
เมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน 23,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ           2,600,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 23,400,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ               2,600,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 23,400,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ               2,600,000 บาท

(1) ปรบัปรุงผวิจราจรถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน
อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แหง่ 23,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,600,000              บาท
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บาท
8.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                22.5000    -           22.5000       
-                -                  22.5000       -              22.5000          

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                4 -               -              -                  

ลา้นบาท -                 25.0000          -               -              -                  
ลา้นบาท -                 22.5000          -               -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -               -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -               -              -                  
ลา้นบาท -                22.5000          -               -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -               -              -                  
ลา้นบาท -                 2.5000            -               -              -                  
ลา้นบาท -                2.5000           -               -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวคุณภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะ                  22,500,000

เพือ่สรา้งคุณค่าและความโดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วคุณภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะ การประชาสมัพนัธ์
และการบรกิาร

 จงัหวดัแมฮ่่องสอน

                   25,000,000
                   22,500,000
                     2,500,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ออกแบบระบบเพือ่อ านวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพระบบ
ความปลอดภยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรหิารของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นทีเ่ป้าหมายเพิม่ขึ้น

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวคุณภาพ
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ 22,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ           2,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 22,500,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ               2,500,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 22,500,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ               2,500,000 บาท

(1) ออกแบบระบบเพือ่อ านวยความสะดวก และเพิม่ประสทิธิภาพ
ระบบรกัษาความปลอดภยัแก่ผูพ้กัอาศยัและนกัทอ่งเทีย่ว (Smart City) 
ภายในพื้นทีข่องเทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน  เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน 
อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แหง่ 22,500,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท
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บาท

8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                291.5588 -           291.5588      
-                -                  291.5588    -              291.5588        

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                 4 -              -              -                  

ลา้นบาท -                 323.9541         -              -              -                  
ลา้นบาท -                 291.5588         -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                291.5588         -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 32.3953          -              -              -                  
ลา้นบาท -                32.3953          -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม เมืองส าคญั และเมืองน่าอยู่ภาค
ตะวนัออก

               291,558,800

 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวกเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม 
รวมท ัง้ส่งเสรมิการตลาดพื้นทีเ่มอืงอตุสาหกรรม เมอืงส าคญั และเมอืงน่าอยูภ่าคตะวนัออก

 จงัหวดัชลบรุี

                  323,954,100
                  291,558,800
                   32,395,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาโครงขา่ยความเชือ่มโยงดา้นการคมนาคมขนส่ง
ใหเ้อื้อประโยชนต่์อการพฒันาอตุสาหกรรมและเมอืงในอนาคต

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : มลูค่าการลงทนุภาครฐัและเอกชนในพื้นที่
ภาคตะวนัออกเพิม่ขึ้น

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม เมืองส าคญั 
และเมืองน่าอยู่ภาคตะวนัออก 291,558,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ         32,395,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 291,558,800           บาท
เงนินอกงบประมาณ             32,395,300 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 291,558,800           บาท
เงนินอกงบประมาณ             32,395,300 บาท

(1) ปรบัปรุงถนนสายพรประภานิมติ (ช่วงทางรถไฟ - ถนนหมายเลข 7) 
ระยะที ่2 (ตอนที ่3) เทศบาลเมอืงหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี
1 สาย 23,803,200            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,644,800              บาท
(2) ปรบัปรุงถนนสายพรประภานิมติ (ช่วงทางรถไฟ - ถนนหมายเลข 7) 
ระยะที ่2 (ตอนที ่4) เทศบาลเมอืงหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี
1 สาย 28,426,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,158,500              บาท
(3) ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. สายบา้นส านกัยาง (จดุตน้ไทร) เชื่อมจงัหวดัระยอง 
หมูท่ี ่4 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี
1 สาย 12,852,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,428,000              บาท
(4) ก่อสรา้งสะพานทา่เทยีบเรอืแหลมงู หมูท่ี ่3 ต าบลทา่เทววงษ ์
เทศบาลต าบลเกาะสชีงั อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 48,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,400,000              บาท
(5) ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนสายสุขมุวทิ - สวนนงนุช ส่วนที ่2 หมูท่ี ่8 
ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีเทศบาลต าบลเขาชีจรรย ์
อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 สาย 12,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,400,000              บาท
(6) ปรบัปรุงภูมทิศันห์นองตะไกรใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่
เทศบาลต าบลตะเคยีนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 42,215,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,690,600              บาท
(7) ก่อสรา้งสวนสาธารณะบรเิวณชายหาดบางพระ  เทศบาลต าบลบางพระ 
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 59,796,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,644,000              บาท
(8) ก่อสรา้งพฒันาสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ อ าเภอศรรีาชา 
เทศบาลเมอืงศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 63,265,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,029,400              บาท



620

บาท

8.5.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                95.6943 -           95.6943       
-                -                   95.6943    -              95.6943          

8.5.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                 4 -            -              -                  

ลา้นบาท -                 106.3270         -            -              -                  
ลา้นบาท -                 95.6943          -            -              -                  
ลา้นบาท -                -                   -            -              -                  
ลา้นบาท -                -                   -            -              -                  
ลา้นบาท -                95.6943          -            -              -                  
ลา้นบาท -                -                   -            -              -                  
ลา้นบาท -                 10.6327          -            -              -                  
ลา้นบาท -                10.6327          -            -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.4  โครงการที่ 4 :  โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรมและ
อารยธรรม

              95,694,300

 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวกเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และส่งเสรมิการตลาด
 ดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์ศาสนา วฒันธรรม และอารยธรรมภาคตะวนัออก

  จงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัสระแกว้

                  106,327,000
                   95,694,300
                   10,632,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงและอนุรกัษก์ารพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : สดัส่วนรายไดข้องประชากรในพื้นที่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป้าหมายเพิม่ขึ้น

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วฒันธรรม 
และอารยธรรม 95,694,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ         10,632,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 95,694,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ             10,632,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 95,694,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ             10,632,700 บาท

(1) ปรบัปรุงภูมทิศันช์ายฝัง่ทะเลสตัหบี เทศบาลเมอืงสตัหบี อ าเภอสตัหบี 
จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 27,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท
(2) ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เทศบาลเมอืงวงัน า้เย็น อ าเภอวงัน า้เย็น 
จงัหวดัสระแกว้ 1 แหง่ 68,694,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,632,700              บาท
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บาท
8.5.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                54.9468   -           54.9468       
-                -                  54.9468      -              54.9468          

8.5.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                75 -              -              -                  

ลา้นบาท -                 61.0520          -              -              -                  
ลา้นบาท -                 54.9468          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                54.9468          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 6.1052            -              -              -                  
ลา้นบาท -                6.1052           -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.5  โครงการที่ 5 :  โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 54,946,800

ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์ป้องกนั บ ารุงรกัษา ดูแล และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก

 จงัหวดัตราด

                   61,052,000
                   54,946,800
                     6,105,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยา้ย และก าจดัขยะ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : สดัส่วนปรมิาณขยะมลูฝอยทีถู่กก าจดั
อย่างถูกตอ้งและน ากลบัมาใชใ้หม่

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 54,946,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ           6,105,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 54,946,800            บาท
เงนินอกงบประมาณ               6,105,200 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 54,946,800            บาท
เงนินอกงบประมาณ               6,105,200 บาท

(1) ปรบัปรุงโรงคดัแยกขยะและก าจดัขยะมลูฝอย  เทศบาลต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 1 แหง่ 54,946,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,105,200              บาท



624

บาท

8.5.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                83.6790   -           83.6790       
-                -                  4.4790       -              4.4790           

-                -                  79.2000      -              79.2000          

8.5.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                4 -              -              -                  
รอ้ยละ -                10 -              -              -                  
ลา้นบาท -                 92.4790          -              -              -                  
ลา้นบาท -                 83.6790          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                83.6790          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 8.8000            -              -              -                  
ลา้นบาท -                8.8000           -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

                     8,800,000

หน่วย:ลา้นบาท

8.5.6  โครงการที่ 6 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเน่ือง
ในแหลง่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค

                83,679,000

เพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิาร และส่งเสรมิธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ท่องเทีย่ว
ทีม่ชีือ่เสยีงของภาคใหเ้ป็นแหลง่สรา้งรายไดข้องภาคอย่างย ัง่ยนื

 จงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดักระบี่

                   92,479,000
                   83,679,000

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใตเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วคุณภาพ
ชัน้น าของโลก
2. พฒันารูปแบบและบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : มลูค่าการคา้ชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น
เชงิปรมิาณ : รายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใตเ้พิม่ขึ้น

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค 83,679,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ           8,800,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 83,679,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,800,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 83,679,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,800,000 บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,479,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งหอศิลป์ เทศบาลเมอืงกระบี ่อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่
1 แหง่ 79,200,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,800,000              บาท
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บาท

8.5.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.7.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.7.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.7.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                72.1863    -          72.1863       
-                -                  12.9330       -             12.9330          
-                -                  59.2533       -             59.2533          

8.5.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                 10 -                -             -                  
ลา้นบาท -                 80.2070          -                -             -                  
ลา้นบาท -                 72.1863          -                -             -                  
ลา้นบาท -                -                  -               -             -                  
ลา้นบาท -                -                  -               -             -                  
ลา้นบาท -                72.1863          -               -             -                  
ลา้นบาท -                -                  -               -             -                  
ลา้นบาท -                 8.0207            -                -             -                  
ลา้นบาท -                8.0207           -               -             -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบนบกบรเิวณตอนในของภาค
2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชือ่มโยงภาคใตก้บัเสน้ทางการคา้โลก

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

                   72,186,300
                     8,020,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

8.5.7  โครงการที่ 7 :  โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวบนบกบรเิวณตอนในของภาคเช่ือมโยง
กบัแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสยีง

                 72,186,300

เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหมแ่ละปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วเดมิใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว
ทีม่ศีกัยภาพของภาค

 จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัพงังา และจงัหวดัสงขลา

                   80,207,000

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใตเ้พิม่ขึ้น

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนใน
ของภาคเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง 72,186,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ           8,020,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 72,186,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,020,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 72,186,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,020,700 บาท

(1) ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายกะปง-ล ารู่-ทา่กะได ต าบลกะปง
อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่นา อ าเภอกะปง
จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 19,462,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,162,500              บาท
(2) ปรบัปรุงตลาดน า้ทะเลนอ้ย เทศบาลต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน
จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 12,933,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท
(3) เสรมิผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีพรอ้มคูระบายน า้ 
สายทางหลวงหมายเลข 4287 - น า้ตกโตนปลวิ เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 
อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 39,790,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,421,200              บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนใน
ของภาคเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง 72,186,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ           8,020,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 72,186,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,020,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 72,186,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,020,700 บาท

(1) ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายกะปง-ล ารู่-ทา่กะได ต าบลกะปง
อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่นา อ าเภอกะปง
จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 19,462,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,162,500              บาท
(2) ปรบัปรุงตลาดน า้ทะเลนอ้ย เทศบาลต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน
จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 12,933,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,437,000              บาท
(3) เสรมิผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีพรอ้มคูระบายน า้ 
สายทางหลวงหมายเลข 4287 - น า้ตกโตนปลวิ เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 
อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 39,790,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,421,200              บาท
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บาท

8.5.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.8.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.8.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.8.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.8.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                29.2383   -           29.2383       
-                -                  29.2383      -              29.2383          

8.5.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                10 -              -              -                  
ลา้นบาท -                 32.4870          -              -              -                  
ลา้นบาท -                 29.2383          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                29.2383          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 3.2487            -              -              -                  
ลา้นบาท -                3.2487           -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.8  โครงการที่ 8 :  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

                29,238,300

เพือ่พฒันาระบบป้องกนั รกัษา แกไ้ขปญัหาและฟ้ืนฟูความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

 จงัหวดัสงขลา

                   32,487,000
                   29,238,300
                     3,248,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เชงิปรมิาณ : รายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใตเ้พิม่ขึ้น

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 29,238,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ           3,248,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 29,238,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ               3,248,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 29,238,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ               3,248,700 บาท

(1) ก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเลสาบสงขลา องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
บา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 29,238,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,248,700              บาท
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บาท

8.5.9.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.9.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.9.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.9.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.9.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                114.1075  -           114.1075      
-                -                  114.1075     -              114.1075        

8.5.9.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                 4 -               -              -                  

ลา้นบาท -                 126.7862         -               -              -                  
ลา้นบาท -                 114.1075         -               -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                114.1075         -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 12.6787          -               -              -                  
ลา้นบาท -                12.6787          -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.9  โครงการที่ 9 :  โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการพฒันา
เขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก

               114,107,500

เพือ่พฒันาโครงขา่ยโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่รองรบัการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศ
และเชือ่มโยงการคา้โลก

 จงัหวดันครศรธีรรมราช

                  126,786,200
                  114,107,500
                   12,678,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขตอตุสาหกรรม
แปรรูปยาง

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : มลูค่าการส่งเสรมิการลงทนุในเขตพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต ้

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการพฒันา
เขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก 114,107,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ         12,678,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ             12,678,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ             12,678,700 บาท

(1) ศูนยก์ระจายสนิคา้ภาคใต ้- ทุง่สง (ท ัง้ระบบ) เทศบาลเมอืงทุง่สง 
อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 114,107,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,678,700            บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการพฒันา
เขตอตุสาหกรรมและการเช่ือมโยงการคา้โลก 114,107,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ         12,678,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ             12,678,700 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 114,107,500           บาท
เงนินอกงบประมาณ             12,678,700 บาท

(1) ศูนยก์ระจายสนิคา้ภาคใต ้- ทุง่สง (ท ัง้ระบบ) เทศบาลเมอืงทุง่สง 
อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 114,107,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,678,700            บาท
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บาท

8.5.10.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.10.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.10.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.10.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.10.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                1.0000    -           1.0000        
-                -                  1.0000       -              1.0000           

8.5.10.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                10 -              -              -                  
ลา้นบาท -                 1.0000            -              -              -                  
ลา้นบาท -                 1.0000            -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                1.0000           -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 -                   -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.10  โครงการที่ 10 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์ศาสนา
และวฒันธรรม

                 1,000,000

 เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ตามวถิชีวีติ

 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

                     1,000,000
                     1,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วมรดกโลกพระนครศรอียุธยาอย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รายไดจ้ากการท่องเทีย่วภาคกลางเพิม่ขึ้น

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์
ศาสนา และวฒันธรรม 1,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 1,000,000              บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

8.5.11.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.11.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.11.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.11.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.11.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              41.5755     -           41.5755       
-                -                41.5755        -              41.5755          

8.5.11.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                3 -                -              -                  

ลา้นบาท -                 46.1950        -                -              -                  
ลา้นบาท -                 41.5755        -                -              -                  
ลา้นบาท -                -                -                -              -                  
ลา้นบาท -                -                -                -              -                  
ลา้นบาท -                41.5755        -                -              -                  
ลา้นบาท -                -                -                -              -                  
ลา้นบาท -                 4.6195          -                -              -                  
ลา้นบาท -                4.6195         -                -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.11  โครงการที่ 11 :  โครงการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์                   41,575,500

 เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและอนุรกัษร์ะบบนิเวศน์

 จงัหวดักาญจนบรุี

                   46,195,000
                   41,575,500
                     4,619,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาการเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วชมุชน แหลง่ผลติสนิคา้ OTOP และ
แหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป้าหมาย 
ด าเนินการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาภาคกลาง

เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์ 41,575,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ           4,619,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 41,575,500            บาท
เงนินอกงบประมาณ               4,619,500 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 41,575,500            บาท
เงนินอกงบประมาณ               4,619,500 บาท

(1) ปรบัปรุงถนนพลอยไพลนิ (ช่วงที ่1) หมูท่ี ่1 ต าบลบอ่พลอย 
เทศบาลต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี1 สาย 13,500,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท
(2) ปรบัปรุงถนนพลอยไพลนิ (ช่วงที ่2) หมูท่ี ่1 ต าบลบอ่พลอย 
เทศบาลต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี1 สาย 13,018,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,446,500              บาท
(3) ขยายผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนองปรอื - บา้นสามหลงั
(ช่วงที ่3 และ ช่วงที ่4) หมูท่ี ่4 บา้นสามหลงั - ทา่ล  าใย ต าบลเขาโจด 
เทศบาลต าบลเขาโจด อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบรุ ี1 สาย 15,057,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,673,000              บาท
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บาท
8.5.12.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.12.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.12.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.5.12.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.12.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -                9.9206    -           9.9206        
-                -                  9.9206       -              9.9206           

8.5.12.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -                4 -              -              -                  
ลา้นบาท -                 9.9206            -              -              -                  
ลา้นบาท -                 9.9206            -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                9.9206           -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 -                   -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.5.12  โครงการที่ 12 :  โครงการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ                   9,920,600

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วธรรมชาติ

 จงัหวดันครราชสมีา

                     9,920,600
                     9,920,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว สิง่อ านวยความสะดวก ประชาสมัพนัธ ์
และเชือ่มโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : รายไดก้ารท่องเทีย่วขยายตวัเพิม่ขึ้น

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 9,920,600 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,920,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 9,920,600              บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,920,600              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี ปี 2563)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
11.5553     -                -           -           11.5553       
11.5553        -                  -              -              11.5553          

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน  - 3,400 -              -              -                  

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                 30,000,000
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาระบบครูพี่เลี้ยง                 11,555,300

 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนามคีวามรูค้วามเขา้ใจในสมรรถนะการปฎบิตัหินา้ทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพีครู
    และไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองอนัจะน าไปสู่การพฒันา ประสทิธผิลการจดัการเรยีน
    การสอนอย่างมคุีณภาพและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาต ิ
2. เพือ่เสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดม้ส่ีวนร่วมในการอภปิราย แสดงความคดิเหน็ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
   และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในการพฒันาการปฎบิตัหินา้ทีต่ามสมรรถนะการประกอบวชิาชพีครู
   รวมถงึมกีารสรา้งระบบการจดัเก็บหลกัฐานและร่องรอยส าหรบัการปฎบิตัหินา้ทีท่ีถู่กตอ้ง เหมาะสม
   ครบถว้นอนัจะน าไปใชอ้า้งองิประกอบการเสรมิสรา้งสทิธปิระโยชน ์ความกา้วหนา้ ความม ัน่คง
   ในวชิาชพีครูไดอ้ย่างครบถว้น

รวมทัง้สิ้น

 สถานศึกษาในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

                   11,555,300
                   11,555,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

1. พฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในการเสรมิสรา้งประสทิธผิลการปฏบิตัหินา้ทีต่ามสมรรถนะ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบวชิาชพีครูทกุสงักดั ไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในสมรรถนะการปฏบิตัิ
หนา้ทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพีครู
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เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท -                 11.5553          -              -              -                  
ลา้นบาท -                 11.5553          -              -              -                  
ลา้นบาท -                11.5553          -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -              -                  
ลา้นบาท -                 -                   -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ



640

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่ 18,444,700 บาท
1. งบด าเนินงาน 18,444,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,444,700            บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 1,500,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 16,944,700            บาท

บาท
8.6.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
18.4447     -                -           -           18.4447       
18.4447        -                  -              -             18.4447          

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เครือขา่ย   - 

( - )

1
-              -             -                  

เครือขา่ย   - 

( - )

15
-              -             -                  

คน   - 3,000

-              -             -                  

                   18,444,700
                   18,444,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สมัมนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในการเสรมิสรา้งชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community : 
PLC)

เชงิปรมิาณ : มเีครอืขา่ยชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ระดบัชาติ
เชงิปรมิาณ : มเีครอืขา่ยชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ระดบัภูมภิาค
เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบวชิาชพีครูทกุสงักดัไดร้บัการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้PLC และน าไปสู่การปฏบิตัใิน
ระดบัพื้นที่

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่                18,444,700

1 เพือ่เพิม่สมรรถนะครูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและแนวปฏบิตัขิองชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
   วชิาชพีอย่างเป็นระบบและน ามาใชใ้นการเสรมิสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
   และประสทิธผิลสูงสุดของผูเ้รยีน
2. สรา้งวฒันธรรมแห่งความร่วมมอืร่วมใจและความเป็นกลัยาณมติรทีด่ต่ีอกนั ภายใตก้ระบวนการ
   ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่ปีระสทิธผิล

 สถานศึกษาในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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บาท
8.6.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2563)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
18.4447     -                -           -           18.4447       
18.4447        -                  -              -             18.4447          

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เครือขา่ย   - 

( - )

1
-              -             -                  

เครือขา่ย   - 

( - )

15
-              -             -                  

คน   - 3,000

-              -             -                  

                   18,444,700
                   18,444,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สมัมนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในการเสรมิสรา้งชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community : 
PLC)

เชงิปรมิาณ : มเีครอืขา่ยชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ระดบัชาติ
เชงิปรมิาณ : มเีครอืขา่ยชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ระดบัภูมภิาค
เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบวชิาชพีครูทกุสงักดัไดร้บัการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้PLC และน าไปสู่การปฏบิตัใิน
ระดบัพื้นที่

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่                18,444,700

1 เพือ่เพิม่สมรรถนะครูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและแนวปฏบิตัขิองชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
   วชิาชพีอย่างเป็นระบบและน ามาใชใ้นการเสรมิสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
   และประสทิธผิลสูงสุดของผูเ้รยีน
2. สรา้งวฒันธรรมแห่งความร่วมมอืร่วมใจและความเป็นกลัยาณมติรทีด่ต่ีอกนั ภายใตก้ระบวนการ
   ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่ปีระสทิธผิล

 สถานศึกษาในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**



642

เริ่มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท -                 18.4447          -              -              -                  
ลา้นบาท -                 18.4447          -              -              -                  
ลา้นบาท -                18.4447          -              -             -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -             -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -             -                  
ลา้นบาท -                -                  -              -             -                  
ลา้นบาท -                 -                   -              -              -                  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาระบบครูพี่เลี้ยง 11,555,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 11,555,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,555,300            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,555,300            บาท
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