
หน้า 1

งบตาม พ.ร.บ. เหลือจากจัดสรรงบฯ
ครอบคลุม ราคาตามแบบท่ีส่ง

พื้นที่เป้าหมาย ปี 2558  จ้างเหมา ดําเนินการเอง หมายเหตุ

(ไร่) (บาท)  

           194,728        106,654,518
สพข.1 a                           1

1 สระบุรี คลองเรือ หนองโพ, ทุ่งขุยปู, 
หนองไผ่, สมานมิตร, 
เจริญธรรม, ราษฎร์
เจริญ, ห้วยสาม, 

หนองปรือ

 1 - 8 เจริญธรรม วิหารแดง                 6,000               940,032



2 ชัยนาท ห้วยโตนด-ห้วยวังหมัน หนองมะโมง, บ่อยายส้ม 1, 3 หนองมะโมง, กุดจอก หนองมะโมง                 2,500               202,292


3 ลพบุรี คลองสนามแจง ดงน้อย, ดงหลุม, เขา
หมูมัน

2, 3, 4 นิยมชัย สระโบสถ์                   643            1,601,000


4 นครปฐม ห้วยหนองกร่าง หนองขาม, โปร่งพรหม 3, 7 ทุ่งขวาง, ทุ่งกระพัง
โหม

กําแพงแสน                 4,000               890,700


5 สุพรรณบุรี บ้านห้วยม้าลอย ลาดสิงห์, ดงโมกข์, 
หนองเต่า, ทับตาอ้าย, 

แอบบูชา, บัลลังก์

1, 4, 8 บ้านสระ, หนองราช
วัตร

สามชุก, หนองหญ้า
ไซ

                6,300            1,552,000



19,443 5,186,024
สพข.2 a

1 จันทบุรี คลองกระแจะ-คลองรําพัน 
คลองวังโตนด

วังเวียน, หนองท้ายเรือ
, ตรอกเสม็ด, ทุ่งปรือ, 

วังหิน, วุ้งสาริกา

1, 2, 3, 4, 
6, 7

วังโตนด นายายอาม                 2,300            1,203,164



2 ฉะเชิงเทรา คลองสียัด เขาตลาด, แปลงเสมา 15, 19 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ                 3,000            1,362,819 
3 สระแก้ว คลองพระเพลิงน้อย ท่าผักชี 6 พระเพลิง เขาฉกรรจ์                 3,000            1,328,000 
4 ปราจีนบุรี คลองประจันตคาม ทุ่งสบก, คลอง

ก้านเหลือง, หนองกวาง
10, 11, 16 คําโตนด ประจันตคาม                 2,500            1,245,082



5 ระยอง คลองหวาย-คลองโพล้ ทรัพย์แสน่ 1 เขาน้อย เขาชะเมา                 2,200            1,016,000 
6 ชลบุรี คลองท่าขาม ไร่หลักทอง, ดอนตาอุ้ย

, เนินบน, เกาะกระบก,
 หนองเหียง

ไร่หลักทอง, หนอง
ปรือ, หนองเหียง

พนัสนิคม                 1,000               748,000



14,000 6,903,065
สพข.3 a

1 นครราชสีมา ห้วยใหญ่-ห้วยยาง สีสุก 1 สีสุก แก้งสนามนาง                 2,000            1,435,438 
2 ชัยภูมิ ลําเจา โนนผักหวาน 7 แหลมทอง ภัคดีชุมพล                 1,900            1,034,000 
3 สุรินทร์ หนองใหญ่-ห้วยกู่ โนนสั้น 7 หนองหลวง โนนนารายณ์                 1,000            1,715,851 
4 บุรีรัมย์ ลําไทรโยง ทุ่งจังหัน 1 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ                 1,500            1,776,207 

6,400 5,961,496
สพข.4 a

1 นครพนม ห้วยบังกอ โพธ์ิตาก 2, 9 โพธ์ิตาก เมือง                 2,000            1,565,274 
2 ร้อยเอ็ด ห้วยหนองฮู้ ดอนทราย, ดงขวาง, 

โนนขวาง
2, 7, 8 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ                 2,000            1,547,343



3 ยโสธร กุดกุง ดอนผึ้ง 5, 8, 11 บากเรือ มหาชนะชัย                 2,000            1,572,302 
4 ศรีสะเกษ ห้วยทับทนั ชาติ 10 ผักไหม ห้วยทับทัน                 1,000               951,000 
5 มุกดาหาร ห้วยชะโนด เหล่าดง, ดอนชาด 4, 6 ชะโนดน้อย ดงหลวง                 2,000            1,816,000 
6 อํานาจเจริญ ห้วยจันลัน-ห้วยแซว ถ่อนเหนือ, ถ่อนใหญ่ 7, 8 ปลาค้าว เมือง                 2,000            1,575,000 
7 อุบลราชธานี ห้วยดินดํา โนนขาวสะอาด, ปลา

ขาว, โนนเรืองศรี
2, 3, 11 ยาง นํ้ายืน                 1,000               951,000



12,000 9,977,919
สพข.5 a

1 มหาสารคาม ห้วยสายคอ กุดใส้จ่อ, หนองคู, ดอน
เป้า, ดงเค็ง

4, 11 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย                 2,000            1,200,000


2 ขอนแก่น ขามป้อม 4, 12 ขัวเรียง ชุมแพ                 2,000            2,450,000 
3 กาฬสินธ์ุ ห้วยลําหนองแสง หาดทรายมูล 3 พิมูล ห้วยเม็ก                 2,000            1,200,000 
4 หนองบัวลําภู ห้วยอาฮีน-ห้วยโพน โนนขม้ิน, โนนสําราญ โนนขม้ิน เมือง                 5,000            2,100,000 
5 สกลนคร ห้วยค้อ หนองบัวงาม, นามน 4 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ                 2,000            1,492,000 

แผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน ประจําปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ สพข./สพด. ชื่อ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า

ระบุ พื้นที่ดําเนินการ งานจัดระบบฯ วิธีการดําเนินงาน

บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ

รวมท้ังส้ิน

รวม สพข.1

รวม สพข.2

รวม สพข.3

รวม สพข.4



หน้า 2

งบตาม พ.ร.บ. เหลือจากจัดสรรงบฯ
ครอบคลุม ราคาตามแบบท่ีส่ง

พื้นที่เป้าหมาย ปี 2558  จ้างเหมา ดําเนินการเอง หมายเหตุ

(ไร่) (บาท)  

แผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน ประจําปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ สพข./สพด. ชื่อ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า

ระบุ พื้นที่ดําเนินการ งานจัดระบบฯ วิธีการดําเนินงาน

บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ

6 อุดรธานี ห้วยเก้ง นาคํา 3 หายโศก บ้านผือ                 2,500            1,200,000 
7 บึงกาฬ ห้วยฮ้ี หนองบัวงาม, หนองบัว

เงิน
5, 6 นาสะแบง ศรีวิไล                 2,000            1,200,000



8 หนองคาย นํ้าโมง สาวแล 4, 5, 6 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก                 5,700            1,560,000 

23,200 12,402,000รวม สพข.5



หน้า 3

งบตาม พ.ร.บ. เหลือจากจัดสรรงบฯ
ครอบคลุม ราคาตามแบบท่ีส่ง

พื้นที่เป้าหมาย ปี 2558  จ้างเหมา ดําเนินการเอง หมายเหตุ

(ไร่) (บาท)  

แผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน ประจําปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ สพข./สพด. ชื่อ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า

ระบุ พื้นที่ดําเนินการ งานจัดระบบฯ วิธีการดําเนินงาน

บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ

สพข.6 a
1 เชียงใหม่ แม่สา ผานกกก 9 โป่งแยง แม่ริน                 2,420            4,655,000 
2 ลําพูน แม่ลอบ ต้นผึ้ง 2 ทาแม่ลอบ แม่ทา                 2,670            2,625,000 
3 แม่ฮ่องสอน แม่หาร,ห้วยสิงห์หลวง ป่าหมาก 11 บ้านกาด แม่สะเรียง                 3,910            3,276,000 
4 ลําปาง แม่ม่า,นํ้าแม่ทราย ผาดิน, ผาแดง 3, 6 ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ                 3,840            4,820,000 

12,840 15,376,000
สพข.7 a

1 น่าน ห้วยนํ้าแหง ใหม่มงคล 2 บัวใหญ่ นาน้อย                 1,500            1,799,998 
2 เชียงราย แม่ลอย ลุ่มนํ้าสาขา ห้วยน่าน 4 แม่ลอย เทิง                 2,000            1,575,000 
3 แพร่ แม่คํามีเขตที่2 แม่ทราย 4 แม่ทราย ร้องกวาง                 2,500            1,742,000 
4 พะเยา นํ้าป้ี ใหม่, ท่าม่าน 1, 2, 4, 5, 

6, 10
เชียงม่วน, บ้านมาง เชียงม่วน                 3,000            2,000,000



9,000 7,116,998
สพข.8 a

1 พิษณุโลก คลองนํ้าเฟ๊ีย โคกคล้าย 7 บ่อโพธ์ิ นครไทย                2,000           2,100,000 
2 เพชรบูรณ์ คลองกระทือ วังไลย์, เขารวก 1, 8 สระแก้ว, กันจุ บึงสามพัน                1,100           2,138,000 
3 อุตรดิตถ์ ห้วยปากฝาง ปางวัว, แดงหลง 7, 12 ขุนฝาง, ผาจุก เมือง                2,500           1,383,000 
4 เลย ลําพองโก นาแปน 2, 9, 14 ศรีฐาน ภูกระดึง                2,000           1,558,000 
5 พิจิตร คลองหนองไม้เหลี่ยม ดงพลับ, ไผ่สีทอง 6, 12 หนองพระ วังทรายพูน                3,000           2,193,516 

10,600 9,372,516
สพข.9 a

1 นครสวรรค์ คลองสําเภา-คลองสาด หนองไผ่ 10 หนองบัว หนองบัว                 1,500               671,000 
2 ตาก คลองแม่ยะมา-คลองม่วง ใหม่เสรีธรรม 7 เชียงทอง วังเจ้า                 5,375            1,556,000 
3 กําแพงเพชร คลองปลาร้า-คลองกรุงจีน คลองเรือ 11 เทพนคร เมือง                 1,000               752,000 
4 อุทัยธานี ห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวย ผาทั่ง 2 ห้วยแห้ง บ้านไร่                 2,000            1,800,000 
5 สุโขทัย ห้วยไคร้ หนองเตาปูน, ใหม่ภูเงิน 6, 15 ตลิ่งชัน, วังนํ้าขาว ด่านลานหอย                 2,000            1,724,000



11,875 6,503,000
สพข.10 a

1 กาญจนบุรี ห้วยลําทราย ห้วยนํ้าขาว, ตะเคียน
งาม

2, 10 บ้านเก่า เมือง                 4,500            1,369,000


2 ประจวบคีรีขันธ์ คลองหินจวง โป่งเกตุ 7 ห้วยทราย เมือง                 6,100            1,998,000 
3 เพชรบุรี ห้วยหนองไม้แก่น หนองจอก, หนองไก่

เถ่ือน, หนองจิก
3, 4, 6 ห้วยลึก บ้านลาด                 5,000            1,394,000



4 ราชบุรี ห้วยท่าเคย หนองจอกบน, หนอง
จอก, ต้นมะค่า

4, 5, 10 หนองพันจันทร์ บ้านคา                 6,400            1,610,000


22,000 6,371,000
สพข.11 a

1 สุราษฎร์ธานี คลองท่าเคย ห้วย, ท่าเคย, ใหญ่, 
คลองขุด

1, 2, 3, 5 ท่าเคย, ท่าฉาง ท่าฉาง                 6,800            2,503,000


2 พังงา คลองขุมมุด ออก, โตนดินใน 6, 9 ถํ้า ตะก่ัวทุ่ง                 6,600            1,977,000 
3 กระบ่ี คลองลาว บางโทง, บางไทร, บาง

เจริญ, ควนสบาย
3, 4, 5, 7 นาเหนือ อ่าวลึก                 6,500            2,112,000



4 ระนอง คลองจั่น นิคมผัง 2 จ.ป.ร. กระบุรี                 5,600               429,000 
5 ภูเก็ต คลองบ้านหยีด ไม้ขาว 4 ไม้ขาว ถลาง                 2,500               146,000 
6 ชุมพร คลองละแม คลองกลาง 15 ละแม ละแม                 6,000            1,601,000 
7 นครศรีธรรมราช คลองกลาย ชะอม, สวนจันทร์, 

ดอนเกลี้ยง, ดอน
ตะเคียน, ทุ่งพันธ์, นา

เพลง, ดอนใคร

1, 2, 5, 7, 
8, 9

ตลิ่งชัน, กลาย ท่าศาลา                 7,500            2,407,000



41,500 11,175,000

รวม สพข.6

รวม สพข.7

รวม สพข.8

รวม สพข.9

รวม สพข.10

รวม สพข.11



หน้า 4

งบตาม พ.ร.บ. เหลือจากจัดสรรงบฯ
ครอบคลุม ราคาตามแบบท่ีส่ง

พื้นที่เป้าหมาย ปี 2558  จ้างเหมา ดําเนินการเอง หมายเหตุ

(ไร่) (บาท)  

แผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน ประจําปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ สพข./สพด. ชื่อ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า

ระบุ พื้นที่ดําเนินการ งานจัดระบบฯ วิธีการดําเนินงาน

บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ

สพข.12 a
1 สตูล คลองการะเกตุ ห้วยนํ้าดํา, ปลักสาวสูง,

 หัวกาหมิง
1, 3, 10 ควนกาหลง, ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง                   600               609,900



สตูล คลองการะเกตุ ค่ายรวมมิตร 8 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง                 1,000               604,100 
2 นราธิวาส คลองไอร์ปาโจ ไอร์ปาโจ 1 ภูเขาทอง สุคิริน                 4,200            2,019,000 
3 ปัตตานี คลองบาแคะ บือจะ, มะนังยง 4 พิเทน, ปากู ทุ่งยางแดง                   185            1,380,200 
4 สงขลา คลองพังลา-คลองปริก เขารูปช้าง, ควนเสม็ด,

 บางแห้ง
6, 10, 11 ปาดังเบซาร์, ปริก สะเดา                 3,000            1,060,600



5 ตรัง คลองสว่าง เขตที่ 2 ฉาง, ทุ่งอิฐ 1, 4 โคกยาง, ย่านซ่ือ กันตัง                   249            1,857,400 
6 พัทลุง คลองฝาละมี กันแร่, ควนปอม, ควน

หินแท่น, ควนแหวงตก,
 ชายหาร

2, 8, 9, 11, 
13

โคกทราย ป่าบอน                   136            1,403,300



7 ยะลา คลองกูหมัง มายอ, หลังเกษตร 6, 7 ธารโต ธารโต                 2,500            1,375,000 

11,870 10,309,500รวม สพข.12


