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 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  190 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 191 

 

 

 

 

 



(ซ) 

 

 หนา้ 

 (14) สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ 201 ถงึ 212 

 1. วสิยัทศัน ์ 201 

 2. พนัธกจิ  201 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ  201 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 202 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  203 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  203 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  204 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 205 

 

(15)  สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร  213 ถงึ 220 

 1. วสิยัทศัน ์ 213 

 2. พนัธกจิ  213 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 213 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 214 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 215 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 215 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 216 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 217 

 

 

 

 

 



(ฌ) 

 

 หนา้ 

 (16) สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 221 ถงึ 229 

 1. วสิยัทศัน ์ 221 

 2. พนัธกจิ  221 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ  221 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 222 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  223 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  223 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  224 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 225 

 

(17)  สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั   231 ถงึ 240 

 (องคก์ารมหาชน) 

 1. วสิยัทศัน ์ 231 

 2. พนัธกจิ  231 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 231 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 232 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 233 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 233 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 234 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 235 

 

 

 



(ญ) 

 

 หนา้ 

กระทรวงคมนาคม  239 ถงึ 246 

 1. วสิยัทศัน ์ 239 

 2. พนัธกจิ  239 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ  239 

 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าต-ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 240 

  ฉบบัที ่12-ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 5. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง และงบประมาณ/  242 

  ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 6. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  244 

  จาํแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร ์

 7. รายการผูกพนัขา้มปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  246 

  จาํแนกตามหน่วยงาน 

 

(1)  สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม  247 ถงึ 260 

 1. วสิยัทศัน ์ 247 

 2. พนัธกจิ  247 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 247 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 248 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 249 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 249 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 250 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 251 

 

 

 

 

 

 



(ฎ) 

 

 หนา้ 

 (2) กรมเจา้ท่า 261 ถงึ 283 

 1. วสิยัทศัน ์ 261 

 2. พนัธกจิ  261 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ  261 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 262 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  263 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  263 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  264 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 265 

 

(3)  กรมการขนสง่ทางบก 285 ถงึ 295 

 1. วสิยัทศัน ์ 285 

 2. พนัธกจิ  285 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 285 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 286 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 287 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 287 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 288 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 289 

 

 

 

 

 



(ฏ) 

 

 หนา้ 

 (4) กรมท่าอากาศยาน 303 ถงึ 315 

 1. วสิยัทศัน ์ 303 

 2. พนัธกจิ  303 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ  303 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 304 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  305 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  305 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  306 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 307 

 

(5)  กรมทางหลวง 317 ถงึ 370 

 1. วสิยัทศัน ์ 317 

 2. พนัธกจิ  317 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 317 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 318 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 319 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 319 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 320 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 321 

 

 

 

 

 



(ฐ) 

 

 หนา้ 

 (6) กรมทางหลวงชนบท 371 ถงึ 424 

 1. วสิยัทศัน ์ 371 

 2. พนัธกจิ  371 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ  371 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 372 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  373 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  373 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  374 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 375 

 

(7)  สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 425 ถงึ 432 

 1. วสิยัทศัน ์ 425 

 2. พนัธกจิ  425 

 3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 425 

 4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 426 

  รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

 5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 427 

  จาํแนกตามแผนงาน 

 6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 427 

  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 428 

  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

 8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ 429 

 





 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2560 94,417,881,700 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561 99,830,678,200 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเองได ้ตามหลกัปรชัญา

   ของเศรษฐกจิพอเพยีง มรีายไดเ้พิม่ขึ้น หน้ีสนิลดลงและมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น สามารถประกอบ

   อาชพีเกษตรกรรมไดอ้ย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื

2. สถาบนัเกษตรกรไดร้บัการยกระดบัความสามารถในการดาํเนินธุรกจิ เป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ

   ในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร

3. สนิคา้เกษตรไดร้บัการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน และสรา้งมลูค่าเพิม่ สามารถลดตน้ทนุและ

   เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เพือ่สรา้งขดีความสามารถ ในการแขง่ขนัของประเทศ

4. ทรพัยากรการเกษตรมกีารบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม รวมท ัง้ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุงและ

   ฟ้ืนฟูใหเ้กดิความสมดุลและย ัง่ยนื

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคเกษตรกา้วไกลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลาดนาํการผลติ ชวีติเกษตรกรมคุีณภาพ 

ทรพัยากรเกษตรมคีวามสมดุลและย ัง่ยนื

1. พฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกรใหม้คีวามม ัน่คง   

2. พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรใหเ้ตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ   

3. ส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คุีณภาพตลอดห่วงโซ่อปุทานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

   และส่งเสรมิงานวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์  

4. ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม และโครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุล

   และย ัง่ยนื



4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ-แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่ 12-ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

             218.5358

- แผนงานบูรณาการจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

              15.8400

- แผนงานพื้นฐานดา้นความ

ม ัน่คง

              61.2000

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

- แผนงานบูรณาการส่งเสรมิ

วสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

              13.4196

- แผนงานบูรณาการสรา้ง

รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและ

บรกิาร

                7.7195

- แผนงานบูรณาการพฒันา

ศกัยภาพการผลติภาคเกษตร

           8,659.9373

- แผนงานบุคลากรภาครฐั 

(ดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ)

         14,718.6023

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

           7,242.6007

- แผนงานบูรณาการพฒันา

ดา้นคมนาคมและระบบ

โลจสิติกส ์

              40.7180

- แผนงานบูรณาการพฒันา

เศรษฐกิจดจิทิลั

             197.5685

- แผนงานบูรณาการวจิยัและ

นวตักรรม

             995.6549

- แผนงานบุคลากรภาครฐั 

(ดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ)

           1,411.0187

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

             274.3993

แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบ

โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั 

และนวตักรรม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่การ

พฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่

และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรจ์ดัสรร
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แผนงาน งบประมาณยุทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรจ์ดัสรร

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 

เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ

- แผนงานบูรณาการพฒันา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

              80.4192

- แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็และย ัง่ยนืใหก้บั

เศรษฐกิจภายในประเทศ

           7,106.9433

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

โอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทยีมกนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็น

ธรรมและลดความเหลือ่มล ํา้ใน

สงัคม

- แผนงานบูรณาการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและชมุชน

เขม้แขง็

             516.8891

- แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิ

การดาํเนินงานตามแนวทาง

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง

           2,792.5186

- แผนงานบุคลากรภาครฐั 

(ดา้นการแกไ้ขปญัหาความ

ยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

และสรา้งการเติบโตจากภายใน)

           2,770.9364

- แผนงานพื้นฐานดา้นการ

แกไ้ขปญัหาความยากจน ลด

ความเหลือ่มล ํา้ และสรา้งการ

เติบโตจากภายใน

           1,353.2816

- แผนงานบูรณาการจดัการ

ปญัหาที่ดนิทาํกิน

              65.4232

- แผนงานบูรณาการบรหิาร

จดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม

              74.5030

- แผนงานบูรณาการบรหิาร

จดัการทรพัยากรนํา้

         39,885.1185

- แผนงานบุคลากรภาครฐั 

(ดา้นการจดัการนํา้และสรา้งการ

เติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื)

           6,907.4417

- แผนงานพื้นฐานดา้นการ

จดัการนํา้และสรา้งการเติบโต

บนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

           4,409.3835

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส ์

ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการนํา้

และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพ

ชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

- แผนงานบูรณาการพฒันาและ

เพิม่ประสทิธภิาพการใช ้

พลงังานที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

              10.6055

ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการนํา้

และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพ

ชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรก์ารเติบโตที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ

เติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

ยุทธศาสตรด์า้นการแกไ้ข

ปญัหาความยากจน ลดความ

เหลือ่มล ํา้ และสรา้งการเติบโต

จากภายใน
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 94,417.8817   99,830.6782   105,108.1130 114,065.5296 117,953.1787 

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 94,417.8817   99,830.6782   105,108.1130 114,065.5296 117,953.1787 

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

1. เสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นการเกษตร

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ครวัเรอืนเกษตรกรในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้ร่วมโครงการมรีายได ้

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บูรณาการตรวจร่วมเรอืประมง

และแรงงานในภาคประมงไดต้ามเป้าหมาย

คร ัง้ 144 144 150 155 155

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 332.1066      295.5758      249.2451      257.3774      249.6699      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

2. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติภาคเกษตร

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : มลูค่าสนิคา้เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ - 3 3 3 3

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รายไดท้างการเกษตรของ

ครวัเรอืนเกษตรกรเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ - 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  พื้นที่เกษตรกรรมย ัง่ยนืเพิม่ขึ้น ไร่ 300,000 600,000 600,000 700,000 300,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บั

การพฒันาศกัยภาพในการผลติสนิคา้เกษตร

ราย 1,024,629 940,307 1,104,294 1,128,614 1,135,994

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 36,906.9618   40,749.0013   37,519.9993   39,360.8021   40,344.8098   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. ยกระดบัคุณภาพชีวติเกษตรกร

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการ

ส่งเสรมิตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง

ราย 216,748 222,870 232,560 234,760 236,960

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณก์ลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันา

แห่ง 13,193 13,136 13,300 13,400 13,500

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชน ผูป้ระกอบการ 

กลุม่อาชพีองคก์รเกษตร สหกรณ ์สามารถเขา้ถงึ

แหลง่เงนิทุนดอกเบี้ยตํา่

ราย - 457,617 287,676 - -

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูย้ากไรไ้ดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพี

ราย 3,000 8,000 5,000 5,000 5,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7,449.0706    7,499.0489    8,318.3785    8,362.0197    8,763.3804    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. บรหิารจดัการทรพัยากรทางการเกษตร

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่ไดร้บั

การบรหิารจดัการ

ลา้นไร่ 24.96 25.25 25.39 25.78 26.39

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 479,869 427,224 484,757 776,446 956,302

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่นํา้นอกเขต

ชลประทานเพิม่ขึ้น

แห่ง 44,282 45,236 45,296 45,296 45,296

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนพื้นที่ประสบภยัแลง้

ที่ไดร้บัการช่วยเหลอื

รอ้ยละ 72.5 72.5 80 85 90

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 49,729.7427   51,287.0522   59,020.4901   66,085.3304   68,595.3186   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั

ค่าดาํเนินการ

ภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากร

ภาครฐั

รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากร

ภาครฐั

รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากร

ภาครฐั

รวมท ัง้สิ้น 99,830.6782    13,340.8651   2,792.5186    57,889.2954   25,807.9991   -             295.5758     61.2000      -            234.3758     -            40,749.0013  7,517.0000   -            17,102.3803  16,129.6210  -            -            -            -            -            

สว่นราชการ 99,056.0326    13,181.4813   2,377.1416    57,804.8424   25,692.5673   -             295.5758     61.2000      -            234.3758     -            40,664.5483  7,517.0000   -            17,017.9273  16,129.6210  -            -            -            -            -            

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

1,884.3242     994.1437      31.3617        116.2174      742.6014      -             31.2877      -            -            31.2877      -            1,821.6748   994.1437     -            84.9297      742.6014     -            -            -            -            -            

2. กรมการขา้ว 3,612.6633     347.1046      45.7858        2,446.3916    773.3813      -             22.6925      -            -            22.6925      -            3,544.1850   347.1046     -            2,423.6991   773.3813     -            -            -            -            -            

3. กรมชลประทาน 55,620.3185    2,854.2535    1,375.0521    44,691.8520   6,699.1609    -             -            -            -            -            -            7,012.9949   -            -            7,012.9949   -            -            -            -            -            -            

4. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,350.7320     368.3682      33.7543        124.1973      824.4122      -             22.9521      -            -            22.9521      -            101.2452     -            -            101.2452     -            -            -            -            -            -            

5. กรมประมง 4,248.7334     647.8330      71.2769        1,324.9847    2,204.6388    -             38.6042      -            -            38.6042      -            4,126.1603   647.8330     -            1,273.6885   2,204.6388   -            -            -            -            -            

6. กรมปศุสตัว ์ 6,240.3163     872.0353      145.2023      1,771.9426    3,451.1361    -             22.3681      -            -            22.3681      -            6,049.8242   872.0353     -            1,726.6528   3,451.1361   -            -            -            -            -            

7. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 2,239.9043     1,555.1300    -             476.4935      208.2808      -             -            -            -            -            -            16.8447      -            -            16.8447      -            -            -            -            -            -            

8. กรมพฒันาทีด่นิ 5,792.8463     2,150.7122    337.5924      2,213.7373    1,090.8044    -             87.5900      61.2000      -            26.3900      -            3,615.1327   2,089.5122   -            434.8161     1,090.8044   -            -            -            -            -            

9. กรมวชิาการเกษตร 4,107.1509     627.9088      90.4159        1,203.8151    2,185.0111    -             28.2550      -            -            28.2550      -            3,988.4800   627.9088     -            1,175.5601   2,185.0111   -            -            -            -            -            

10. กรมส่งเสรมิการเกษตร 6,698.1129     750.1002      91.8014        1,725.1032    4,131.1081    -             22.1820      -            -            22.1820      -            6,559.9065   750.1002     -            1,678.6982   4,131.1081   -            -            -            -            -            

11. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 3,717.9710     825.5296      61.1184        1,000.2306    1,831.0924    -             15.7212      -            -            15.7212      -            471.6798     -            -            471.6798     -            -            -            -            -            -            

12. กรมหม่อนไหม 677.5620       215.4671      14.4104        162.0862      285.5983      -             3.9230        -            -            3.9230        -            655.6167     215.4671     -            154.5513     285.5983     -            -            -            -            -            

13. สาํนกังานการปฏริูปทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม

1,798.1684     545.4744      79.3700        351.4937      821.8303      -             -            -            -            -            -            1,633.5744   545.4744     -            266.2697     821.8303     -            -            -            -            -            

14. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

309.4229       96.5967        -             126.9571      85.8691        -             -            -            -            -            -            309.4229     96.5967      -            126.9571     85.8691      -            -            -            -            -            

15. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 757.8062       330.8240      -             69.3401        357.6421      -             -            -            -            -            -            757.8062     330.8240     -            69.3401      357.6421     -            -            -            -            -            

องคก์ารมหาชน 774.6456       159.3838      415.3770      84.4530        115.4318      -             -            -            -            -            -            84.4530      -            -            84.4530      -            -            -            -            -            -            

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง

(องคก์ารมหาชน)

547.8132       159.3838      225.7546      84.4530        78.2218        -             -            -            -            -            -            84.4530      -            -            84.4530      -            -            -            -            -            -            

2. สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตร

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

226.8324       -             189.6224      -             37.2100        -             -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

หมายเหต ุตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทกุแผนงาน จาํแนกตามยทุธศาสตร ์

6. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร ์

หน่วย :ลา้นบาท

หน่วยงาน

รวมท ัง้สิ้น ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน
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รวมท ัง้สิ้น

สว่นราชการ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

2. กรมการขา้ว

3. กรมชลประทาน

4. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

5. กรมประมง

6. กรมปศุสตัว ์

7. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

8. กรมพฒันาทีด่นิ

9. กรมวชิาการเกษตร

10. กรมส่งเสรมิการเกษตร

11. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

12. กรมหม่อนไหม

13. สาํนกังานการปฏริูปทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม

14. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

15. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

องคก์ารมหาชน

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง 

(องคก์ารมหาชน)

2. สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตร

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

หน่วยงาน

รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงานบรหิาร

เพื่อรองรบักรณี

ฉุกเฉินฯ

แผนงานบรหิาร

จดัการหนี้ภาครฐั

7,433.6257        1,353.2816      2,792.5186      516.8891        2,770.9364      51,352.4754      4,409.3835      -              40,035.6502    6,907.4417      -                 -              -              -              -              -                 -               -              

6,743.4331        1,193.8978      2,377.1416      516.8891        2,655.5046      51,352.4754      4,409.3835      -              40,035.6502    6,907.4417      -                 -              -              -              -              -                 -               -              

31.3617           -              31.3617         -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

45.7858           -              45.7858         -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

1,375.0521        -              1,375.0521      -              -              47,232.2715      2,854.2535      -              37,678.8571    6,699.1609      -                -              -              -              -              -                -               -              

1,226.5347        368.3682        33.7543         -              824.4122        -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

74.7769           -              71.2769         3.5000          -              9.1920             -              -              9.1920          -              -                -              -              -              -              -                -               -              

147.8238          -              145.2023        2.6215          -              20.3002           -              -              20.3002         -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              2,223.0596        1,555.1300      -              459.6488        208.2808        -                -              -              -              -              -                -               -              

337.5924          -              337.5924        -              -              1,752.5312        -              -              1,752.5312      -              -                -              -              -              -              -                -               -              

90.4159           -              90.4159         -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

91.8014           -              91.8014         -              -              24.2230           -              -              24.2230         -              -                -              -              -              -              -                -               -              

3,228.5080        825.5296        61.1184         510.7676        1,831.0924      2.0620             -              -              2.0620          -              -                -              -              -              -              -                -               -              

14.4104           -              14.4104         -              -              3.6119             -              -              3.6119          -              -                -              -              -              -              -                -               -              

79.3700           -              79.3700         -              -              85.2240           -              -              85.2240         -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

690.1926          159.3838        415.3770        -              115.4318        -                 -              -              -              -              -                 -              -              -              -              -                 -               -              

463.3602          159.3838        225.7546        -              78.2218         -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

226.8324          -              189.6224        -              37.2100         -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

หมายเหต ุตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทกุแผนงาน จาํแนกตามยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการนํ้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั รายการค่าดําเนินการภาครฐั

หน่วย :ลา้นบาท

ยุทธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโตจากภายใน
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.1348 40.4224 40.1313 3.0093 -  

2. กรมการขา้ว 292.5055 128.9160 -  -  -  

3. กรมชลประทาน 8,344.0679 18,811.4480 5,778.8579 4,139.9183 250.4700

4. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 7.1006 2.6093 2.6093 41.7488 -  

5. กรมประมง 90.0000 150.0000 -  -  -  

6. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 880.8780 1,250.6171 336.8000 -  -  

7. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 11.9600 -  -  -  -  

8. กรมหม่อนไหม -  21.0848 -  -  -  

9. สาํนกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 15.9401 265.2059 -  -  -  

10. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 3.2076 3.2076 3.2076 -  -  

11. สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 96.9572 -  -  -  -  

12. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 4.3608 45.4808 -  -  -  

13. สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

107.8880 -  -  -  -  

รวมทัง้สิ้น 9,896.0005 20,718.9919 6,161.6061 4,184.6764 250.4700

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

องคก์รสมรรถนะสูงในการอาํนวยการและสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรและสหกรณอ์ย่างบูรณาการสู่

ผลสมัฤทธิ์เพิม่คุณภาพชวีติเกษตรกร

1. กาํกบั ดูแล สนบัสนุน และประสานงานใหห้น่วยงานในสงักดักระทรวงมสีมรรถนะ ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการทาํงานมากขึ้น รวมท ัง้การสรา้งพื้นฐานระบบการบรหิารจดัการทีด่ขีองกระทรวง

2. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกรใหบ้รรลุผลตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัอย่างเป็นระบบ

4. พฒันาและส่งเสรมิการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

5. พฒันาและสนบัสนุนการประชาสมัพนัธน์โยบาย กจิกรรม และโครงการต่างๆ

ของกระทรวงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง

6. สนบัสนุนและประสานงานใหภ้ารกจิดา้นการเกษตรต่างประเทศเกดิความคลอ่งตวั

และมปีระสทิธภิาพ

1. เกษตรกรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิองคค์วามรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพแก่เกษตรกรใหเ้กดิความเขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเองไดแ้ละสามารถ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมไดอ้ย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื

2. หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดร้บัการอาํนวยการและสนบัสนุน

การดาํเนินงาน ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาคและต่างประเทศ สามารถบูรณาการ

ขบัเคลือ่นนโยบาย ยุทธศาสตร ์และภารกจิของกระทรวงในการพฒันาดา้นการเกษตร

และสหกรณไ์ดบ้รรลุผลสาํเรจ็

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,053,959,100

1,025,505,400



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,053.9591     1,025.5054     981.9810        1,013.4017     1,023.1977     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,053.9591     1,025.5054     981.9810        1,013.4017     1,023.1977     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การส่งเสรมิในโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ

ราย - 10,000 10,000 10,000 10,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การประสานและอาํนวยการโครงการพระราชดาํริ

เป็นไปตามแผนที่กาํหนด

รอ้ยละ 85 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.3793       31.3617       27.9736       27.9736       28.9736       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ศกัยภาพในการผลติภาคการเกษตรเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็

ของเกษตรกร องคก์รเกษตรกรเป้าหมาย

ไดร้บัการพฒันาอาชพีเป็นเกษตรอตุสาหกรรม

รอ้ยละ - 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความสาํเรจ็

ของการดาํเนินงานในภารกิจระดบักระทรวง

รอ้ยละ 85 90 92 94 96

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,029.5798   994.1437     954.0074     985.4281     994.2241     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 7 11.6848      10.9724      10.6813      3.0093       -              

1. ผลผลติ : อาํนวยการและบรหิารจดัการดา้น

การเกษตร

7 11.6848       10.9724       10.6813       3.0093         -                

รวมทัง้สิ้น 7 11.6848      10.9724      10.6813      3.0093       -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  11,578,900  บาท

2. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  105,900  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 994,143,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 994,143,700                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 31,361,700                   

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 31,361,700                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 311.6087            88.3394             463.2211            162.3362            1,025.5054          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

311.0371            88.3394             463.2211            131.5461            994.1437            

ผลผลติที่ 1 : อาํนวยการและบรหิาร

จดัการดา้นการเกษตร

           311.0371              88.3394              60.2211            131.5461            591.1437

ผลผลติที่ 2 : อาํนวยการ และบรหิาร

จดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

                   -                      -              403.0000                    -              403.0000

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

0.5716               -                      -                      30.7901             31.3617             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

              0.5716                    -                      -                30.7901              31.3617

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

311.0371    88.3394   60.2211    131.5461   591.1437   

111.4287      50.4620     -              15.0000      176.8907     

15.5542       28.5584     -              4.4400       48.5526      

184.0542      9.3190      60.2211      112.1061     365.7004     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85 90 92 94 96

 ( 26.96 )

ลา้นบาท 622.3267      591.1437   534.0074     545.4281     534.2241     

ลา้นบาท 622.3267      591.1437   534.0074     545.4281     534.2241     

ลา้นบาท 308.6299      311.0371   315.0867     315.4638     316.2119     

ลา้นบาท 71.4740       88.3394     -              -              -              

ลา้นบาท 71.9935       60.2211     60.8282      72.8718      60.9197      

ลา้นบาท 170.2293      131.5461   158.0925     157.0925     157.0925     

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  994,143,700

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  อาํนวยการและบรหิารจดัการดา้นการเกษตร                  591,143,700

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน และการบรหิารจดัการองคก์รภาครฐั องคก์รภาคเกษตรกรใหส้อดคลอ้ง

กบัการวางแผน การผลกัดนั การพฒันาทางดา้นการเกษตร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบูรณาการงานในส่วนภมูภิาค

2. การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

3. สนบัสนุนการบรหิารจดัการดา้นการเกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏบิตัิงานประจาํปีของสาํนกังานปลดั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : อาํนวยการและบรหิารจดัการดา้นการเกษตร 591,143,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 311,037,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 278,031,300           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 266,346,500            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 6,535,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,746,600              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 16,000,000             บาท

(4) เงนิค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 1,000,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและพาหนะ 39,972,700             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,515,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 5,095,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,800,000              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 18,630,600             บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 71,777,200             บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,710,500             บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิกีาร 5,272,800              บาท

(13) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 4,147,000              บาท

(14) ค่าขนยา้ยสาํหรบัขา้ราชการไปประจาํในต่างประเทศ 1,900,000              บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นทิรรศการ 15,200,000             บาท

(16) ค่าดูแล บาํรงุรกัษาระบบเครอืข่าย 4,000,000              บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุของเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 4,500,000              บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 3,178,800              บาท

(19) ค่าใชจ่้ายของศูนยต์ดิตามและแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัดิา้นการเกษตรจงัหวดั 3,040,000              บาท

(20) วสัดสุาํนกังาน 13,972,000             บาท

(21) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 10,650,000             บาท

(22) วสัดกุ่อสรา้ง 24,000                  บาท

(23) วสัดงุานบา้นงานครวั 400,000                บาท

(24) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 696,000                บาท

(25) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,400,000              บาท

(26) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,000                   บาท

(27) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 952,100                บาท

(28) วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,277,200              บาท

(29) วสัดกุารเกษตร 60,000                  บาท

(30) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,891,000              บาท

14



(2) ค่าเช่าสาํนกังานในต่างประเทศ 8,169,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,944,900             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,410,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,780,500              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,169,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 8,578,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 9,006,900              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งรฐัมนตรช่ีวยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คนั 216,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,320,000              บาท

ปี 2556 - 2558 ตัง้งบประมาณ 2,376,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 216,000                บาท

(4) ค่าเช่ารถตูโ้ดยสารสาํนกังานรฐัมนตร ี3 คนั 635,600                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,178,000              บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 1,271,200              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 635,600                บาท

(5) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คนั 864,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,320,000              บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 720,000                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 864,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 144,000                บาท

(6) ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางของสาํนกังานรฐัมนตร ี5 คนั 1,107,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,535,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 369,000                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,107,000              บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,845,000              บาท
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(7) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 1 คนั 105,900                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,117,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 105,900                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 423,400                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 423,400                บาท

ปี 2564 - 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,164,300              บาท

(8) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 2 คนั 586,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,912,000              บาท

ปี 2556 - 2558 ตัง้งบประมาณ 1,760,400              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 782,400                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 782,400                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 586,800                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 33,005,800             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 8,122,500              บาท

(2) ค่าประปา 783,500                บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 3,128,400              บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 17,694,400             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,277,000              บาท

2. งบลงทนุ 88,339,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 88,339,400             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 82,935,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 7,980,700              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,742,900              บาท

รวม 36 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(2) ลฟิตโ์ดยสารอาคาร 1 พรอ้มตดิตัง้ แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,525,800              บาท

(3) ปรบัปรงุระบบลฟิตโ์ดยสารอาคาร 4 แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  

กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,712,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 45,875,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 20,767,000             บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลกดุป่อง 

อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 1,288,000              บาท
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(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลคลองสวนพลู 

อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 คนั 1,288,000              บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลท่าพระ 

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,288,000              บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลท่าหลวง 

อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 คนั 1,288,000              บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลนครสวรรคต์ก 

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,288,000              บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลบางกระสอ 

อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลบางตนีเป็ด 

อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 คนั 1,288,000              บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 1,288,000              บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลบา้นสวน 

อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมอืง

กระบี ่ จงัหวดักระบี ่1 คนั 1,288,000              บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลปากเพรยีว 

อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลไมเ้ค็ด อาํเภอเมอืง

ปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

17



(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมอืง

จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,288,000              บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,288,000              บาท

(18) รถประจาํตาํแหน่ง ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,000 ซซี ี 

แคนเบอรร์า เครอืรฐัออสเตรเลยี 1 คนั 2,000,000              บาท

(19) รถประจาํตาํแหน่ง ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 2,000 ซซี ี

มอสโก สหพนัธรฐัรสัเซยี 1 คนั 2,500,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 28,558,400             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,068,200              บาท

รวม 119 รายการ (รวม 361 หน่วย)

(2) ค่าพฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์เพือ่การบรหิารจดัการภายในองคก์ร ระยะที ่1 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 5,000,000              บาท

(3) ค่าพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนขอ้มลูการตรวจราชการ 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร  กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(4) ค่าพฒันาและเชื่อมโยงขอ้มลูกลางเกษตรดจิทิลั ระยะที ่1 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 7,590,200              บาท

(5) ค่าจดัหาอปุกรณ์และเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายทดแทนดว้ยวธิกีาร

รวมศูนยข์องเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย (server consolidate) 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 5,700,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 521,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 521,000                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,404,300              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,008,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,008,500              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,395,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,395,800              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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3. งบเงนิอดุหนุน 60,221,100             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,221,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาของบคุลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11,730,000             บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) 44,713,900             บาท

3) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยพ์ฒันาชนบทแบบผสมผสานประจาํภมูภิาคเอเชยี

และแปซฟิิค (CIRDAP) 3,183,800              บาท

4) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยบ์รรเทาความยากจนโดยใชพ้ชืรองสาํหรบัภมูภิาคเอเชยี

และแปซฟิิค  (CAPSA) 393,400                บาท

5) เงนิรางวลัสาํหรบัปราชญเ์กษตรของแผ่นดนิ 200,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 131,546,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 25,901,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการดาํเนนิโครงการความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 6,931,700              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและผลกัดนัการพฒันาระบบราชการของสาํนกังาน

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการโทรทศันเ์กษตร 25,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญีปุ่่ น 2,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธร์ะดบัจงัหวดั 2,660,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 4,998,800              บาท

8) ค่าใชจ่้ายกจิกรรมการสรรหาปราชญเ์กษตรของแผ่นดนิ 600,000                บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่านศูนยบ์รกิารขอ้มลูข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 3,000,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายโครงการการสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามนโยบายสาํคญั 15,000,000             บาท

11) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ 7,000,000              บาท

12) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนโครงการพฒันาศูนยเ์ครอืข่ายปราชญช์าวบา้น 16,060,000             บาท

13) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 1,500,000              บาท

14) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนกับรหิารการพฒันาการเกษตรและ

สหกรณ์ดา้นการเกษตรต่างประเทศ 850,000                บาท

15) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระดบัเจา้หนา้ทีอ่าวโุสของการประชมุรฐัมนตรี

อาเซยีนดา้นการเกษตรและป่าไม ้ครัง้ที ่39 สมยัพเิศษ 9,104,000              บาท

16) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิผลติผลของสมนุไพรทีม่ศีกัยภาพ 500,000                บาท

17) ค่าใชจ่้ายอาํนวยการขบัเคลือ่นเกษตรกรรมย ัง่ยนื 500,000                บาท

18) ค่าใชจ่้ายการศึกษาแนวทางในการจดัทาํกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

พื้นทีเ่กษตรกรรม 2,000,000              บาท

19) ค่าใชจ่้ายการศึกษาแนวทางในการจดัทาํกฎหมายวา่ดว้ยรายไดเ้กษตรกร 2,000,000              บาท

20) ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ศึกษาและจดัทาํสถาปตัยกรรมองคก์ร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,440,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           403.0000   -             403.0000   

-                -             403.0000     -              403.0000     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 76 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 407.2531      403.0000   420.0000     440.0000     460.0000     

ลา้นบาท 407.2531      403.0000   420.0000     440.0000     460.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 407.2531      403.0000   420.0000     440.0000     460.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  อาํนวยการ และบรหิารจดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ                  403,000,000

เพือ่ดาํเนินการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บูรณาการพฒันาและแกไ้ขปญัหาดา้นการเกษตรแบบมสี่วนร่วม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการอาํนวยการและ

บรหิารจดัการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

20



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : อาํนวยการ และบรหิารจดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 403,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 403,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 403,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 403,000,000            บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.5716       -           -             30.7901    31.3617    

0.5716         -             -              30.7901      31.3617      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 90 92 94 96

รอ้ยละ 85

 ( 23.16 )

ลา้นบาท 24.3793        31.3617     27.9736      27.9736      28.9736      

ลา้นบาท 24.3793        31.3617     27.9736      27.9736      28.9736      

ลา้นบาท 0.6457         0.5716      0.7400       0.7400       0.7400       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 23.7336       30.7901     27.2336      27.2336      28.2336      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                   31,361,700

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   31,361,700

เพือ่อาํนวยการและสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรขิองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ์

 พื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

                  140,661,800

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

่

                  140,661,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการประสาน

และอาํนวยการโครงการพระราชดาํรเิป็นไปตามแผน

ที่กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 31,361,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 571,600                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 511,600                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 100,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและพาหนะ 231,600                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 10,000                  บาท

(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร 50,000                  บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 120,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 60,000                  บาท

(1) ค่าไปรษณีย์ 60,000                  บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 30,790,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 16,790,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาชนบทเชงิพื้นทีป่ระยุกตต์ามแนวพระราชดาํริ 9,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการเผยแพร่แนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ขบัเคลือ่นการประชาสมัพนัธน์โยบายแห่งรฐั 5,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

เป็นองคก์รช ัน้นาํในการวจิยัและพฒันาขา้ว เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติ และสรา้งความเขม้แขง็

ใหแ้ก่ชาวนาอย่างย ัง่ยนื

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และคุณภาพผลผลติขา้ว

2. พฒันาศกัยภาพชาวนา และองคก์รชาวนาใหเ้ขม้แขง็

3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการผลติขา้ว และเครื่องจกัรกลการเกษตร

4. ส่งเสรมิการเพิม่มลูค่าขา้ว ผลติภณัฑแ์ปรรูป และผลพลอยไดจ้ากขา้ว

5. วจิยัและพฒันารูปแบบบูรณาการดา้นการผลติ การแปรรูป และบรรจภุณัฑด์า้นขา้ว

1. เกษตรกรสามารถนาํองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยกีารผลติขา้วทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดไปปรบัใช ้

ใหเ้กดิประโยชน์

2. ไดเ้มลด็พนัธุค์ดั พนัธุห์ลกัสาํหรบัใชเ้พือ่ขยายพนัธุป์ลูกในช ัน้พนัธุข์ยาย/จาํหน่ายเพือ่ส่งเสรมิ

ใหเ้กษตรกรใชเ้พาะปลูกต่อไป

3. มรีะบบการพยากรณเ์ตอืนภยัการระบาดของศตัรูขา้วทีม่ปีระสทิธภิาพและทนัต่อเหตกุารณ์

เพือ่ตอบสนองการแกป้ญัหาการผลติไดอ้ย่างเหมาะสม

4. เกษตรกรในพื้นทีส่ามารถนาํความรูด้า้นเทคโนโลยกีารผลติขา้วร่วมกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่

ไปปรบัใชภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นทีเ่พือ่เพิม่ผลผลติใหเ้พยีงพอ

ต่อการบรโิภค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

425,532,400

392,890,400



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 425.5324        392.8904        307.4390        320.6812        324.1976        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 425.5324        392.8904        307.4390        320.6812        324.1976        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ขา้วที่สาํคญั

เพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเมลด็พนัธุข์า้ว

คุณภาพดทีี่ผลติได ้(ช ัน้พนัธุค์ดั/หลกั)

ตนั 73,000 3,300 3,310 3,320 3,330

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพนัธุข์า้วที่เพิม่

ผลผลติไดร้บัการรบัรองพนัธุ ์

พนัธุ ์ 2 4 4 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การพฒันาความรูค้วามสามารถในดา้นการผลติ

ขา้ว

ราย 17,400 24,000 25,000 26,000 27,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 368.4486     347.1046     261.8244     272.4561     283.1275     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการ

พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้วตาม

แนวทางของโครงการหลวง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

ความรูใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วที่

เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่

ราย 600 450 560 680  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกรที่

ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารนาํความรูท้ี่ได ้

ไปปรบัใชใ้นการผลติขา้ว

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.5238       7.3237        8.5445        9.1550        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เกษตรกรในพื้นที่ไดร้บัการพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้วตามแนวทาง

ของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เกษตรกรและผูส้นใจ

ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้วที่

เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และบรกิารทางวชิาการ

ดา้นขา้ว

ราย 40,000 46,000 49,000 52,000 54,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:เกษตรกรและผูส้นใจที่รบั

บรกิารมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บับรกิารถ่ายทอด

เทคโนโลยไีม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 44.5600       38.4621       37.0701       39.0701       41.0701       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานพื้นฐาน 347,104,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 347,104,600                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 45,785,800                   

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 45,785,800                      
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 292.2996            91.9288             3.4471               5.2149               392.8904            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

251.2457            87.1969             3.4471               5.2149               347.1046            

ผลผลติที่ 1 : การวจิยัและพฒันาขา้ว              15.1185              54.5263                    -                      -                69.6448

ผลผลติที่ 2 : การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันา

           236.1272              32.6706               3.4471               5.2149            277.4598

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

41.0539             4.7319               -                      -                      45.7858             

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

              5.9838               1.3399                    -                      -                 7.3237

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             35.0701               3.3920                    -                      -                38.4621

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

15.1185      54.5263   -             -             69.6448    

15.1185       54.5263     -              -              69.6448      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

พนัธุ์ 2

 ( 6 )

4 4 5 5

ลา้นบาท 80.6905        69.6448     15.8744      16.6681      17.5015      

ลา้นบาท 80.6905        69.6448     15.8744      16.6681      17.5015      

ลา้นบาท 25.9763       15.1185     15.8744      16.6681      17.5015      

ลา้นบาท 54.7142       54.5263     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  347,104,600

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การวจิยัและพฒันาขา้ว                   69,644,800

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพนัธุข์า้วที่เพิม่ผลผลติไดร้บัการ

รบัรองพนัธุ ์

 กรมการขา้วในฐานะที่มภีารกิจหลกัในการสนบัสนุนดา้นการผลติขา้วของประเทศซึ่งมคีวามจาํเป็นตอ้งมี

 การวจิยัและพฒันาเพือ่พฒันาการผลติขา้วของประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได ้มกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

 เพิม่สมรรถนะใหแ้ก่บุคลากรดา้นการวจิยัใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอื่นๆ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การวจิยัและพฒันาขา้ว 69,644,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,118,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,118,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,050,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,702,300              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,150,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 700,000                บาท

(7) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 650,000                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 700,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 974,000                บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 400,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 300,000                บาท

(12) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 250,000                บาท

(13) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,800,000              บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 792,200                บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 950,000                บาท

(16) วสัดกุารเกษตร 500,000                บาท

2. งบลงทนุ 54,526,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 54,526,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 31,502,700             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,114,500              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,114,500              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 161 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,165,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,790,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

4,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 105 กโิลวตัต ์ตาํบลในเมอืง

อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,375,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 848,400                บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 848,400                บาท

รวม 27 รายการ (รวม 41 หน่วย)
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2.1.1.4 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 72,000                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 72,000                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 84,300                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 84,300                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑก์ารเกษตร 3,115,300              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,654,700              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) รถแทรกเตอรข์นาด 90 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลสระคู 

อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 คนั 1,460,600              บาท

2.1.1.7 ครภุณัฑส์าํรวจ 375,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 375,000                บาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.1.8 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 20,728,200             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 12,619,400             บาท

รวม 66 รายการ (รวม 195 หน่วย)

(2) ตูค้วบคมุอณุหภมูแิละความชื้น ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร

จงัหวดัสกลนคร 1 เครือ่ง 1,400,000              บาท

(3) เครือ่ง Texture Analyzer ตาํบลรงัสติ อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี

1 เครือ่ง 1,203,700              บาท

(4) เครือ่ง Texture Analyzer ตาํบลร ัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 เครือ่ง 1,203,700              บาท

(5) เครือ่งมอืวเิคราะหค์วามหนดืแบบรวดเรว็ (Rapid Visco Analyser)

ตาํบลรงัสติ อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,150,700              บาท

(6) เครือ่งมอืวเิคราะหค์วามหนดืแบบรวดเรว็ (Rapid Visco Analyser)

ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ 2,150,700              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,023,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,884,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 4,884,700              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 838,100                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 838,100                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,300,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,300,800             บาท

รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

236.1272    32.6706   3.4471      5.2149      277.4598   

236.1272      32.6706     3.4471       5.2149       277.4598     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตนั 73,000

 ( 54,769 )

3,300 3,310 3,320 3,330

ราย 17,400

( 18,196 )

24,000 25,000 26,000 27,000

ลา้นบาท 287.7581      277.4598   245.9500     255.7880     265.6260     

ลา้นบาท 287.7581      277.4598   245.9500     255.7880     265.6260     

ลา้นบาท 248.9348      236.1272   236.7711     246.5091     256.2471     

ลา้นบาท 30.0330       32.6706     -              -              -              

ลา้นบาท 3.5495         3.4471      3.6000       3.6000       3.6000       

ลา้นบาท 5.2408         5.2149      5.5789       5.6789       5.7789       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 277,459,800

 - เพือ่ผลติเมลด็พนัธุด์ชี ัน้พนัธุค์ดั/หลกัไวบ้รกิารส่วนราชการและเกษตรกร 

 - เพือ่พฒันาทกัษะความรูใ้หแ้ก่องคก์รและชาวนาพรอ้มใหว้ชิาการดา้นขา้ว 

 - เพือ่สบืสานอนุรกัษภ์มูปิญัญาอาชพีการทาํนาและสรา้งชาวนารุ่นใหม่ 

 - เพือ่ติดตามสถานการณ ์พยากรณแ์ละเตือนภยัการระบาดของศตัรูขา้ว

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพดทีี่ผลติได ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันา

ความสามารถในดา้นขา้ว

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. บรหิารจดัการและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วพฒันาศกัยภาพ

องคก์รและชาวนา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา 277,459,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 236,127,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,838,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,838,900              บาท

(2) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 37,502,500             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 28,292,100             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 6,000,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,950,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 46,721,000             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,466,800              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 2,500,000              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 5,375,000              บาท

(11) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 2,000,000              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 7,696,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 17,696,000             บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 1,800,000              บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 200,000                บาท

(16) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,500,000              บาท

(17) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,300,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,100,000              บาท

(19) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,700,000              บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 25,000,000             บาท

(21) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,232,000              บาท

(22) วสัดจุดัแสดงนทิรรศการ 968,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 23,288,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,141,400             บาท

(2) ค่าประปา 567,400                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,189,700              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,390,400              บาท

2. งบลงทนุ 32,670,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 32,670,600             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 27,316,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,827,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,747,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
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(2) รถยกขนาด 2 ตนั ตาํบลบางจาก อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 คนั 1,100,000              บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

6,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะ

เททา้ย ตาํบลพระบาทนาสงิห ์อาํเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 1 คนั 1,980,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,233,300              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 50,000                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) โปรแกรมบรหิารจดัการงบประมาณ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 7,183,300              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 563,600                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 563,600                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 13,632,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,099,500              บาท

รวม 20 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(2) รถเกี่ยวนวดขา้ว 105 แรงมา้ ตาํบลเขาท่าพระ อาํเภอเมอืงชยันาท

จงัหวดัชยันาท 1 คนั 1,650,000              บาท

(3) รถเกี่ยวนวดขา้ว 105 แรงมา้ ตาํบลควนมะพรา้ว อาํเภอเมอืงพทัลงุ

จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั 1,650,000              บาท

(4) เครือ่งอบลดความชื้นเมลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลมะขามหลวง อาํเภอสนัป่าตอง

จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 2,066,350              บาท

(5) เครือ่งอบลดความชื้นเมลด็พนัธุข์า้ว ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง

จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครือ่ง 2,066,350              บาท

(6) รถเกี่ยวนวดขา้วขนาดไม่ตํา่กวา่ 69 แรงมา้ ตาํบลเมอืงเพยี อาํเภอกดุจบั

จงัหวดัอดุรธาน ี1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.1.5 ครภุณัฑโ์รงงาน 60,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 60,000                  บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,354,500              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,354,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,354,500              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
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3. งบเงนิอดุหนุน 3,447,100              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,447,100              บาท

1) ค่าบาํรงุสมาคมเมลด็พนัธุพ์ชืนานาชาต ิ(ISTA) 36,900                  บาท

2) ค่าบาํรงุสมาคมเมลด็พนัธุพ์ชืแห่งเอเชยีและแปซฟิิค (APSA) 10,200                  บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิงานใหแ้ก่สถาบนัวจิยัขา้วระหวา่งประเทศ 3,400,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 5,214,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 5,214,900              บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2563)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.9838       1.3399    -             -             7.3237      

5.9838         1.3399      -              -              7.3237       

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 2,400

( 2,100 )

450 560 680  -

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80  -

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                   45,785,800

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                    7,323,700

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 - เพือ่สรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารใหแ้ก่ชมุชน โดยการมสี่วนร่วมของราษฎรชาวเขา 

 - เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการผลติขา้วและผลติเมลด็พนัธุด์เีพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติเพยีงพอต่อการบรโิภค

   ในครวัเรอืน และใชใ้นเพาะปลูกในฤดูถดัไป 

 - เพือ่ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เพือ่ใหร้าษฎร

   สามารถนาํความรูจ้ากโครงการไปปรบัใชร่้วมกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่เพิม่ผลผลติและรายได ้

 - เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

   สรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื

 จาํนวน 9 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน ลาํพนู พะเยา น่าน ตาก กาํแพงเพชร 

กาญจนบุรี

                   81,964,900

                   81,964,900

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัความรูใ้นการเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติขา้วที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยมีกีารนาํความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้นการผลติขา้ว

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาพื้นที่โครงการหลวง
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เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 56.9417        7.3237      8.5445        9.1550        -               

ลา้นบาท 56.9417        7.3237      8.5445        9.1550        -               

ลา้นบาท 52.4017       5.9838      8.5445       9.1550       -              

ลา้นบาท 4.5400         1.3399      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 7,323,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,983,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,983,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 377,500                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 50,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,317,500              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 236,100                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 750,000                บาท

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 750,000                บาท

(8) วสัดกุารเกษตร 1,902,700              บาท

2. งบลงทนุ 1,339,900              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,339,900              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,339,900              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 930,000                บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 930,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 88,400                  บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 88,400                  บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 180,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 180,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 141,500                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 141,500                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)
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บาท

8.2.2.1   วตัถปุระสงค์

8.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

35.0701      3.3920    -             -             38.4621    

35.0701       3.3920      -              -              38.4621      

8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 40,000

( 9,040 )

46,000 49,000 52,000 54,000

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

  ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค จาํนวน 77 จงัหวดั

                  200,232,400

                  200,232,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   38,462,100

 - เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละตน้แบบการทาํนาและการเกษตรแผนใหม่อย่างย ัง่ยนื 

 - เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการผลติขา้วใหไ้ดผ้ลผลติเพยีงพอต่อการบรโิภคในครวัเรอืน และสามารถ

   ผลติเมลด็พนัธุข์า้วพนัธุด์ ีสาํหรบัใชเ้พาะปลูกในฤดูต่อไป 

 - เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้วที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนาํความรู ้

   จากโครงการไปปรบัใชใ้นการเพิม่ผลผลติขา้ว และเพิม่รายได ้

 - เพือ่ส่งเสรมิและสรา้งจติสาํนึกใหร้าษฎรอนุรกัษร์กัษาสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 

   และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรและผูส้นใจไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลติขา้วที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และ

บรกิารทางวชิาการดา้นขา้ว

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรและผูส้นใจที่ไดร้บับรกิาร

มคีวามพงึพอใจที่ไดร้บับรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไม่นอ้ยกว่า
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เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 44.5600        38.4621     37.0701      39.0701      41.0701      

ลา้นบาท 44.5600        38.4621     37.0701      39.0701      41.0701      

ลา้นบาท 42.0374       35.0701     37.0701      39.0701      41.0701      

ลา้นบาท 2.5226         3.3920      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 38,462,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 35,070,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,070,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,612,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท

(5) ค่านทิรรศการและประชาสมัพนัธ์ 500,000                บาท

(6) ค่ารบัรองพธิกีาร 804,300                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 1,000,000              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 5,000,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 6,000,000              บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 1,500,000              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 800,000                บาท

(12) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,500,000              บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 7,353,800              บาท

2. งบลงทนุ 3,392,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,392,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,392,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,151,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,937,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 64,000                  บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 64,000                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 42,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 135,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 135,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิและศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ไดร้บันํา้อย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

กรมชลประทานเป็นองคก์รอจัฉรยิะ ทีมุ่ง่สรา้งความม ัน่คงดา้นนํา้ (Water Security) 

เพือ่เพิม่คุณค่าการบรกิาร ภายในปี 2579

1. พฒันาแหลง่นํา้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานตามศกัยภาพของลุม่นํา้ใหเ้กดิความสมดุล

2. บรหิารจดัการนํา้อย่างบูรณาการใหเ้พยีงพอ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม

3. ดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ตามภารกจิอย่างเหมาะสม

4. เสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาแหลง่นํา้และการบรหิารจดัการนํา้

1. บรหิารจดัการนํา้และจดัสรรนํา้ในเขตพื้นทีช่ลประทาน ใหท้กุภาคส่วนไดร้บันํา้อย่างท ัว่ถงึ

2. พฒันาและสนบัสนุนแหลง่นํา้ ใหเ้กษตรกรและราษฎรในเขตพื้นทีโ่ครงการหลวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

4,525,063,300

4,229,305,600

และเป็นธรรม ตามปรมิาณนํา้ตน้ทนุทีม่ใีนแต่ละปีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 4,525.0633     4,229.3058     5,405.7758     5,710.1196     6,099.3063     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,525.0633     4,229.3058     5,405.7758     5,710.1196     6,099.3063     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. การบรหิารจดัการน้ําโดยใหทุ้กภาคสว่นไดร้บั

น้ําที่มีคุณภาพอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรมตาม

ปรมิาณน้ําตน้ทุนที่มีในแต่ละปี (อปุโภคบรโิภค 

เกษตร อตุสาหกรรม )

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่

ชลประทานที่บรหิารจดัการนํา้

ลา้นไร่ 24.96 25.25 25.39 25.78 26.39

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของพื้นที่

ชลประทานที่ไดร้บันํา้ต่อพื้นที่เป้าหมาย

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,107.1362   2,854.2535   2,991.7758   3,136.1196   3,287.3063   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ดําเนินโครงการพระราชดํารใิหค้รบทัง้ระบบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคนที่ไดร้บั

ประโยชนจ์ากศูนยศึ์กษาการพฒันา

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

คน 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่นํา้

ที่สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิที่ดาํเนินการแลว้เสรจ็

แห่ง 91 74 131 126 129

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,417.9271   1,375.0521   2,414.0000   2,574.0000   2,812.0000   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 1,375,052,100                   

1. แผนงานพื้นฐาน 2,854,253,500               

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการนํา้และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

2,854,253,500                   

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 1,375,052,100               
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,215.4075          2,874.3431          0.4707               139.0843            4,229.3056          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและ

สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

1,215.4075          1,526.6745          0.4707               111.7008            2,854.2535          

ผลผลติที่ 1 : การจดัการนํา้ชลประทาน          1,215.4075          1,526.6745               0.4707            111.7008          2,854.2535

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

-                      1,347.6686          -                      27.3835             1,375.0521          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

                   -            1,347.6686                    -                27.3835          1,375.0521

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1,215.4075  1,526.6745  0.4707       111.7008    2,854.2535  

1,215.4075    1,526.6745  0.4707       111.7008     2,854.2535  

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 24.96 25.25 25.39 25.78 26.39

 ( 24.96 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 3,107.1362    2,854.2535  2,991.7758   3,136.1196   3,287.3063   

ลา้นบาท 3,107.1362    2,854.2535  2,991.7758   3,136.1196   3,287.3063   

ลา้นบาท 1,265.4075    1,215.4075  1,276.1779  1,339.9868  1,406.9861  

ลา้นบาท 1,697.7502    1,526.6745  1,603.2142  1,683.7491  1,767.9365  

ลา้นบาท 0.4900         0.4707       0.4739       0.4739       0.4739       

ลา้นบาท 143.4885      111.7008    111.9098     111.9098     111.9098     

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการงานชลประทาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่บรหิารจดัการนํา้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของพื้นที่ชลประทานที่ไดร้บันํา้

ต่อพื้นที่เป้าหมาย 

รวมทัง้สิ้น

หน่วย : ลา้นบาท

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

              2,854,253,500

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การจดัการน้ําชลประทาน               2,854,253,500

 เพือ่ใหเ้กษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถไดร้บันํา้อย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรมโดยการบรหิารจดัการนํา้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัการน้ําชลประทาน 2,854,253,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,215,407,500         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 544,295,900           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 37,319,400             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 259,972,800            บาท

(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 659,300                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 72,975,700             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,550,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 700,000                บาท

(7) ค่าธรรมเนยีมศาล 20,000,000             บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 130,118,700            บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 20,000,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 671,111,600           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 539,077,600            บาท

(2) ค่าประปา 33,675,600             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 34,546,900             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 47,281,500             บาท

(5) ค่าไปรษณีย์ 16,530,000             บาท

2. งบลงทนุ 1,526,674,500         บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,526,674,500         บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 283,736,900           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํรวจ 76,616,000             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 37,010,800             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 134 หน่วย)

(2) เครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS RTK พรอ้มอปุกรณ์  

กรงุเทพมหานคร  4 ชดุ 14,980,000             บาท

(3) ระบบคลงัขอ้มลูภาพถ่ายทางอากาศประสทิธภิาพสูง 

กรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 2,000,000              บาท

(4) เครือ่งอดัลม (Air Compressor) กรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 1,197,000              บาท

(5) เครือ่งเจาะหนิแบบโรตารี ่(Rotary Drilling Machine) พรอ้มเครือ่งสูบนํา้  

กรงุเทพมหานคร   1 ชดุ 4,084,200              บาท

(6) เครือ่งมอืวดัการรบัแรงดา้นขา้งของหนิในหลมุเจาะสาํรวจ 

(Lateral load tester) กรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 3,990,000              บาท

(7) เครือ่งมอืสาํรวจธรณีฟิสกิสช์นดิวดัความตา้นทานไฟฟ้า 

(Resistivity Imaging) กรงุเทพมหานคร  1 เครือ่ง 5,970,000              บาท
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(8) เครือ่งมอืสาํรวจธรณีฟิสกิสช์นดิวดัความตา้นทานไฟฟ้า 

(Resistivity Imaging) สาํหรบันํา้บาดาล กรงุเทพมหานคร  2 เครือ่ง 2,400,000              บาท

(9) เครือ่งเจาะสาํรวจและตอกทดลองขนาดใหญ่ 

(Large Penetration and Soil Drilling Machine)  กรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 4,984,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑเ์ครือ่งจกัรกล 207,120,900            บาท

(1) ครภุณัฑเ์ครือ่งจกัรกลทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,175,000             บาท

รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่1 จงัหวดัเชยีงใหม่  3 คนั 4,046,000              บาท

(3) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่2 จงัหวดัพษิณุโลก  4 คนั 5,700,000              บาท

(4) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่3 จงัหวดัขอนแก่น  3 คนั 4,228,100              บาท

(5) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่4 จงัหวดันครราชสมีา   

3 คนั 4,800,000              บาท

(6) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่5 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

4 คนั 5,200,000              บาท

(7) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่6 จงัหวดันนทบรุ ี 3 คนั 3,900,000              บาท

(8) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่7 จงัหวดัสงขลา  6 คนั 8,520,000              บาท

(9) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่1 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ลาํ 3,500,000              บาท

(10) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่2 

จงัหวดัพษิณุโลก   1 ลาํ 3,000,000              บาท

(11) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่3 

จงัหวดัขอนแก่น  2 ลาํ 4,000,000              บาท

(12) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่4 

จงัหวดันครราชสมีา  1 ลาํ 3,650,000              บาท

(13) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่5 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา   2 ลาํ 4,200,000              บาท

(14) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่6 

จงัหวดันนทบรุ ี 3 ลาํ 7,700,000              บาท

(15) ซ่อมใหญ่เรอืใชง้านชลประทาน ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่7 

จงัหวดัสงขลา  2 ลาํ 5,099,200              บาท

(16) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่1 

จงัหวดัเชยีงใหม่  4 คนั 10,135,000             บาท

(17) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่2 

จงัหวดัพษิณุโลก  5 คนั 8,203,000              บาท

(18) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่3 

จงัหวดัขอนแก่น  4 คนั 8,195,600              บาท

(19) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบรหิารเครือ่งจกัรกลที ่4 

จงัหวดันครราชสมีา   3 คนั 7,850,000              บาท
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(20) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที ่5 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   5 คนั 11,300,000            บาท

(21) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที ่6 จงัหวดันนทบุรี  

5 คนั 12,117,000            บาท

(22) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที ่7 จงัหวดัสงขลา 

5 คนั 9,891,000              บาท

(23) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัเครื่องจกัรกล จงัหวดันนทบุรี    

7 คนั 7,489,000              บาท

(24) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที ่6 

จงัหวดันนทบุรี    2 คนั 2,000,000              บาท

(25) ซ่อมใหญ่เครื่องมอืดา้นสาํรวจ สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

กรุงเทพมหานคร  1 รายการ 3,500,000              บาท

(26) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบนํา้ สาํนกัชลประทานที ่11 จงัหวดันนทบุรี  6 สถานี 15,000,000            บาท

(27) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอตัโนมตัิ สาํนกังานชลประทานที ่11 

จงัหวดันนทบุรี  2 สถานี 11,000,000            บาท

(28) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่1 

จงัหวดัเชียงใหม ่1 รายการ 1,172,000              บาท

(29) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่6  

จงัหวดัขอนแก่น 1 รายการ 2,550,000              บาท

(30) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่7  

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 รายการ 1,434,000              บาท

(31) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่8  

จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 2,139,000              บาท

(32) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่9   

จงัหวดัชลบุรี 1 รายการ 1,069,000              บาท

(33) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่10  

จงัหวดัลพบุรี 1 รายการ 1,838,000              บาท

(34) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่12  

จงัหวดัชยันาท 1 รายการ 2,289,000              บาท

(35) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่13  

จงัหวดักาญจนบุรี 1 รายการ 1,156,000              บาท

(36) ซ่อมใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบาํรุงรกัษา สาํนกังานชลประทานที ่16  

จงัหวดัสงขลา 1 รายการ 2,075,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,242,937,600         บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ 798,258,200           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 798,258,200           บาท

รวม 1,037 รายการ (รวม 1,037 หน่วย)
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 196,976,800            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 196,976,800            บาท

รวม 140 รายการ (รวม 140 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 200,202,600            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 164,302,600            บาท

รวม 84 รายการ (รวม 84 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุขยายเขตระบบประปา ระยะที ่3 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

เจา้พระยา ตาํบลบางหลวง อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 10,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุระบบสารสนเทศ ส่วนบรหิารจดัการนํา้และบาํรงุรกัษา 

สาํนกัชลประทานที ่13 ตาํบลม่วงชมุ อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุี 10,600,000             บาท

(4) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า ส่วนบรหิารจดัการนํา้และบาํรงุรกัษา 

สาํนกัชลประทานที ่13 ตาํบลม่วงชมุ อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุี 15,300,000             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,500,000             บาท

(1) ค่าปิดงานก่อสรา้งโครงการชลประทาน ตาํบลถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 47,500,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 470,700                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 470,700                บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัค่าบาํรงุสมาชกิและคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ชลประทานและการระบายนํา้(ICID) 286,700                บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารเขือ่นใหญ่โลก (ICOLD) 184,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 111,700,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 10,541,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรงุระบบการจดัการนํา้และพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ํา้ 55,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบชลประทาน 18,258,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมงานก่อสรา้งแหลง่นํา้ 11,956,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมการบรหิารจดัการนํา้ชลประทาน 7,125,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความรูแ้ละความร่วมมอืดา้นงานชลประทาน 8,820,000              บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              1,347.6686  -             27.3835    1,375.0521  

-                909.7986    -              27.3835      937.1821     

-                437.8700    -              -              437.8700     

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000

 ( 27,000 )

แห่ง 91 74 131 126 129

 ( - )

ลา้นบาท 1,377.6686    1,375.0521  2,414.0000   2,574.0000   2,812.0000   

ลา้นบาท 1,377.6686    1,375.0521  2,414.0000   2,574.0000   2,812.0000   

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1,347.6686    1,347.6686  2,384.0000  2,544.0000  2,782.0000  

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 30.0000       27.3835      30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนคนที่ไดร้บัประโยชนจ์าก

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่นํา้ที่สนบัสนุนโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิี่ดาํเนินการแลว้เสรจ็

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งแหลง่นํา้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

2. การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง               1,375,052,100

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ               1,375,052,100

ใหเ้กษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรไิดร้บันํา้

อย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม  โดยการจดัหาแหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้

 พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ  ศูนยศึ์กษาฯ และพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

              10,552,720,700

              10,552,720,700

หน่วย : ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 1,375,052,100 บาท

1. งบลงทนุ 1,347,668,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,347,668,600         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,347,668,600         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 909,798,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 231,498,000            บาท

รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้หว้ยขมิ้น จดัหานํา้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันา

โครงการหลวงแม่ทาเหนอื ตาํบลทาเหนอื อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ 10,000,000             บาท

(3) ฝายหว้ยหนิหลวงพรอ้มระบบส่งนํา้ โครงการขยายผลโครงการหลวง 

เพือ่แกป้ญัหาพื้นทีป่ลูกฝ่ินอย่างย ัง่ยนื ตาํบลนาเกยีน อาํเภออมกอ๋ย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 12,000,000             บาท

(4) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายแม่ปาน ระยะที ่2 ตาํบลช่างเคิ่ง อาํเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 12,000,000             บาท

(5) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายแม่ตูบ (ฝายบา้นผาหม่น) ตาํบลแม่วนิ 

อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 10,000,000             บาท

(6) ปรบัปรงุอ่างเก็บนํา้หว้ยหนิฝน ตาํบลบา้นโฮ่ง อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพนู 10,000,000             บาท

(7) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายหว้ยแม่ยาน จดัหานํา้สนบัสนุนโครงการอนุรกัษ์

แหลง่พนัธุกรรมไมส้กั และพฒันาคณุภาพชวีติราษฎรบา้นมะโนรา 

ตาํบลทุ่งยาว อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 15,000,000             บาท

(8) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหนองซง สนบัสนุนโครงการ

หนองแรดอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลหนองแรด อาํเภอเทงิ 

จงัหวดัเชยีงราย 30,000,000             บาท

(9) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยปลอ้ง  ตาํบลปลอ้ง อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 18,000,000             บาท

(10) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยน่าน ตาํบลแม่ลอย อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 15,000,000             บาท

(11) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้แม่ยาว  ตาํบลแม่สนั อาํเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัลาํปาง 16,000,000             บาท

(12) ฝายบา้นรกัชาตพิรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลบ่อภาค อาํเภอชาตติระการ 

จงัหวดัพษิณุโลก 10,000,000             บาท

(13) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบฝายปลาฝา อนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิตาํบลสวนเขือ่น อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 11,548,600             บาท

(14) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้บา้นท่าวะ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตาํบลสะเอยีบ อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ 20,000,000             บาท

(15) ฝายพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหว้ยนํา้เยน็  ตาํบลแม่ตื่น อาํเภอแม่ระมาด 

จงัหวดัตาก 15,000,000             บาท
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(16) สระเก็บนํา้ทฤษฎใีหม่ พื้นทีร่ะบบส่งนํา้โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยสมอทบ-

อ่างเก็บนํา้หว้ยสงักะ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิโครงการชลประทานกาฬสนิธุ์

120 แห่ง ตาํบลดนิจี ่อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 12,000,000             บาท

(17) ปรบัปรงุอ่างเก็บนํา้หว้ยซงึ (ระยะที ่3) ตาํบลนาโพธิ์กลาง อาํเภอโขงเจยีม 

จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(18) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยหนิกอง (ฝัง่ขวา) ระยะที ่4 

ตาํบลคอแลน อาํเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท

(19) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกั อ่างเก็บนํา้บา้นโศกขามป้อม อนัเนี่องมาจาก

พระราชดาํร ิตาํบลภผูาหมอก อาํเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 15,000,000             บาท

(20) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกั หนองบวัดงและหนองเมก็ ตาํบลหนองบวัดง 

อาํเภอศิลาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท

(21) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกั อ่างเก็บนํา้บา้นปรอืคนั พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ตาํบลปรอืใหญ่ อาํเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท

(22) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกั อ่างเก็บนํา้บา้นมะขาม พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ตาํบลปรอืใหญ่ อาํเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท

(23) ปรบัปรงุเพือ่เพิม่ความจเุก็บกกัแกม้ลงิหนองตะพอง ตาํบลมะขาม 

อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุี 30,000,000             บาท

(24) ระบบท่อส่งนํา้สระลงเรอื 2 ระยะ 2 ตาํบลสระลงเรอื อาํเภอหว้ยกระเจา 

จงัหวดักาญจนบรุี 30,000,000             บาท

(25) ระบบส่งนํา้ฝายทดนํา้บา้นหนองไมเ้อื้อย 2 อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ระยะ 2 ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 25,000,000             บาท

(26) ระบบส่งนํา้ฝายทดนํา้บา้นหนองรอีนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฝิัง่ซา้ย 

ตาํบลหนองร ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุี 20,000,000             บาท

(27) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสระลงเรอื 1 บา้นหว้ยลกึพรอ้มระบบส่งนํา้ 

ตาํบลสระลงเรอื อาํเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบรุี 28,000,000             บาท

(28) สถานสูีบนํา้หนองโรง 1 อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรพิรอ้มระบบท่อส่งนํา้ 

ตาํบลพนมทวน อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุี 30,000,000             บาท

(29) ปรบัปรงุทาํนบดนิคลองปราย ตาํบลหาดยาย อาํเภอหลงัสวน 

จงัหวดัชมุพร 10,000,000             บาท

(30) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้โครงการจดัหานํา้เพือ่ช่วยเหลอื

ราษฎรตาํบลแสงอรณุอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแสงอรณุ 

อาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 15,000,000             บาท

(31) ระบบส่งนํา้ฝายคลองตาง ิ(ระยะที2่) ตาํบลหงษเ์จรญิ อาํเภอท่าแซะ 

จงัหวดัชมุพร 19,000,000             บาท

(32) ระบบส่งนํา้ฝายคลองเก ระยะ 3  อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 

ตาํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ จงัหวดันครศรธีรรมราช 20,000,000             บาท

(33) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้ฝายคลองช ีระยะที2่ (อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ 

ตาํบลอ่าวตง อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 18,000,000             บาท
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(34) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองท่างิ้วสายที ่7 

(อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ  ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 25,000,000             บาท

(35) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้ฝายคลองลพิงั ระยะที ่2 (อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ

 ตาํบลลพิงั อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 20,000,000             บาท

(36) ปรบัปรงุสระเก็บนํา้กองรอ้ย ตชด.432  อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร(ิระยะที ่2) 

ตาํบลสะพานไมแ้ก่น อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท

(37) ระบบส่งนํา้กองรอ้ย ตชด.432 อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตาํบลสะพานไมแ้ก่น อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 12,000,000             บาท

(38) ปรบัปรงุอ่างเก็บนํา้คลองพรวนพรอ้มระบบส่งนํา้ (พรด.) ตาํบลฉาง 

อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 10,000,000             บาท

(39) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ ทรบ.คลองโห - มาบเนยีน ตาํบลแหลมโตนด 

อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท

(40) ระบบส่งนํา้พรอ้มสถานสูีบนํา้ขนาดเลก็บา้นทาํเนยีบ ตาํบลลาํภ ู

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 15,000,000             บาท

(41) คนักัน้นํา้ฟารม์ตวัอย่าง บา้นรอตนับาตู ตาํบลกะลวุอ 

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 14,502,000             บาท

(42) ระบบคลองส่งนํา้อาคารบงัคบันํา้บาโงโตะ๊อาล ี(พรด.) ตาํบลวงัพญา 

อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 15,250,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 394,437,300            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 394,437,300            บาท

รวม 284 รายการ (รวม 284 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,432,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 43,432,700             บาท

รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย)

2. งบรายจา่ยอืน่ 27,383,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ํา้ชลประทานในพื้นทีโ่ครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 8,083,500              บาท

2) ค่าใชจ่้ายตามแผนพฒันาอาชพีและส่งเสรมิรายได ้โครงการพฒันาพื้นทีลุ่ม่นํา้

ปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 19,300,000             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัและการเตอืนภยัทางการเงนิแก่สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

5. พฒันาระบบการใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเงนิการบญัชแีก่สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร และเกษตรกร

ภายในปี 2564 สหกรณแ์ละเกษตรกรมรีะบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิการบญัชทีีม่คุีณภาพ น่าเชื่อถอื

3. กลุม่เป้าหมายตามโครงการพระราชดาํรไิดร้บัการสอนแนะการจดัทาํบญัชี

2. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการตรวจสอบบญัชี

1. พฒันาระบบการตรวจสอบบญัชแีละระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบญัชสีหกรณแ์ละ

กลุม่เกษตรกรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

454,177,500

402,122,500

2. พฒันามาตรฐานการบญัชสีหกรณแ์ละส่งเสรมิความรูก้ารจดัทาํบญัชแีละการบรหิารจดัการ

ดา้นการเงนิ การบญัชแีก่สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร และเกษตรกร

1. เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการจดัทาํบญัชี

3. เสรมิสรา้งเสถยีรภาพทางการเงนิและระบบการควบคุมภายในทีด่แีก่สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 454.1775        402.1225        383.5323        384.6214        385.7650        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 454.1775        402.1225        383.5323        384.6214        385.7650        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เกษตรกรมีการใชข้อ้มูลทางบญัชีเพือ่พฒันา

อาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพในการจดัทาํบญัชี

ราย 200,000 124,000 124,000 124,000 124,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

เป้าหมายที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัทาํบญัชี

รอ้ยละ 60 62 64 66 68

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 47.7090       31.1925       31.1925       31.1925       31.1925       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สถาบนัเกษตรกรมีความเขม้แข็งดา้นการเงนิ

และการบญัชี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณเ์เละกลุม่

เกษตรกรไดร้บัการตรวจสอบบญัชี

แห่ง 11,600 11,600 11,600 11,700 11,700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสหกรณภ์าค

เกษตรที่จดัทาํบญัชเีเละงบการเงนิได ้

รอ้ยละ 8 9 10 11 12

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 375.3494     337.1757     317.5362     317.5362     317.5362     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดํารไิดร้บั

การสง่เสรมิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เป้าหมาย

ตามโครงการพระราชดาํรไิดร้บัการฝึกอบรม

การจดัทาํบญัชี

ราย 14,423 10,500 15,500 15,500 15,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

กลุม่เป้าหมายตามโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํรสิามารถจดัทาํบญัชไีด ้

รอ้ยละ 12 14 16 18 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 31.1191       33.7543       34.8036       35.8927       37.0363       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

58



5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 7.1006       2.6093       2.6093       2.6093       -              

1. ผลผลติ : สหกรณแ์ละสถาบนัเกษตรกร

ไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

2 7.1006         2.6093         2.6093         2.6093         -                

รวมทัง้สิ้น 2 7.1006       2.6093       2.6093       2.6093       -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  7,100,600  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 368,368,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ และสรา้งการเติบโต

จากภายใน

368,368,200                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 33,754,300                   

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 33,754,300                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 368.3470            33.7755             -                      -                      402.1225            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

347.6007            20.7675             -                      -                      368.3682            

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และ

ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดา้นบญัชี

             31.1925                    -                      -                      -                31.1925

ผลผลติที่ 2 : สหกรณแ์ละสถาบนั

เกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้ง

้ ็

           316.4082              20.7675                    -                      -              337.1757

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

20.7463             13.0080             -                      -                      33.7543             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             20.7463              13.0080                    -                      -                33.7543

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

31.1925      -           -             -             31.1925     

22.8987        -             -               -               22.8987      

4.3175         -             -               -               4.3175        

3.9763         -             -               -               3.9763        

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการพฒันา ราย 200,000 124,000 124,000 124,000 124,000

 ( 229,627 )

รอ้ยละ 10 12 14 16 18

 ( - )

รอ้ยละ 60 62 64 66 68

 ( - )

ลา้นบาท 47.7090        31.1925     31.1925       31.1925       31.1925       

ลา้นบาท 47.7090        31.1925     31.1925       31.1925       31.1925       

ลา้นบาท 43.6040        31.1925     31.1925      31.1925      31.1925      

ลา้นบาท 4.1050         -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วย:ลา้นบาท

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโต

จากภายใน

                 368,368,200

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดา้นบญัชี

                   31,192,500

 - เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของเกษตรกรใหรู้จ้กัปรบัใชอ้งคค์วามรูด้า้นบญัชใีหส้อดรบักบัเเนวปรชัญา

   ของเศรษฐกิจพอเพยีง ทราบถงึรายได ้รายจ่ายเเละตน้ทนุการผลติ

 - เพือ่พฒันาเกษตรกรใหส้ามารถนาํขอ้มูลทางบญัชไีปใชใ้นการวางเเผนประกอบอาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม

 - เพือ่ใหเ้กษตรกร เยาวชน เเละประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถจดัทาํบญัชี

   เเละวเิคราะหต์น้ทนุอาชพีไดอ้ย่างถูกตอ้ง

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สอนแนะการจดัทาํบญัชตีน้ทนุอาชพี

2. ฝึกอบรมการใชข้อ้มูลทางบญัชใีนการประกอบอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรทีส่ามารถนาํขอ้มูล

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ทางบญัชไีปใชใ้นการพฒันาอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรเป้าหมาย

ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัทาํบญัชี

3. ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพในการประกอบอาชพีแก่เกษตรกรอย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ศกัยภาพในการจดัทาํบญัชี

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพดา้นบญัชี 31,192,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 31,192,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,192,500            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 3,520,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,218,200              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,349,200              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,424,000            บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 597,700                บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,083,400              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

316.4082     20.7675   -             -             337.1757   

277.1557      20.7675     -               -               297.9232     

29.0988        -             -               -               29.0988      

8.2069         -             -               -               8.2069        

1.9468         -             -               -               1.9468        

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร แห่ง 11,600 11,600 11,600 11,700 11,700

 ( 9,692 )

รอ้ยละ 92 92 92 92 92

 ( - )

ลา้นบาท 375.3494       337.1757    317.5362     317.5362     317.5362     

ลา้นบาท 375.3494       337.1757    317.5362     317.5362     317.5362     

ลา้นบาท 347.9217      316.4082    317.5362     317.5362     317.5362     

ลา้นบาท 27.4277        20.7675     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                 337,175,700

งบประมาณ

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้ง         

ความเขม้แข็ง

 - เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ใหเ้หมาะสมกบับรบิท

   ของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบบญัชี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 - เพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่และโปร่งใสใหก้บัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

 - ผูส้อบบญัชสีามารถปฏบิตังิานสอบบญัชไีดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบทีน่ายทะเบยีน

   สหกรณ์กาํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการตรวจสอบบญัชภีายในมาตรฐานเวลาทีก่าํหนด

1. ตรวจสอบบญัชปีระจาํปีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

2. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการดา้นการเงนิการบญัชแีก่สหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกร

3. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงนิข ัน้พื้นฐานแก่สมาชกิสหกรณ์

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํธุรกรรมทางการเงนิระหวา่งสหกรณ์

และสมาชกิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ไดร้บัการตรวจสอบบญัชี

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็ง 337,175,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 316,397,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 287,265,100           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 280,164,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,468,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 440,100                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 89,534,000            บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,525,400              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,680,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 2,550,000              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,102,000              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 103,359,900           บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,887,300            บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 3,255,200              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 20,464,800            บาท

(12) วสัดุก่อสรา้ง 509,000                บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 736,000                บาท

(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 460,000                บาท

(15) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 270,000                บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 284,000                บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,950,000            บาท

(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,688,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั 15 คนั 4,491,300              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,456,500            บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 8,982,600              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,491,300              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั 9 คนั 2,609,300              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 13,046,500            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,609,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,609,300              บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 29,143,100            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,703,000              บาท

(2) ค่าประปา 875,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,488,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,644,300              บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 13,432,800            บาท

2. งบลงทุน 20,767,500            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 20,767,500            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 19,704,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 19,704,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 19,704,000            บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,063,500              บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,063,500              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,063,500              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

20.7463      13.0080   -             -             33.7543     

20.7463        13.0080     -               -               33.7543      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 14,423 10,500 15,500 15,500 15,500

 ( 14,449 )

รอ้ยละ 60 62 64 66 68

 ( - )

รอ้ยละ 12 14 16 18 20

 ( - )

ลา้นบาท 31.1191        33.7543     34.8036       35.8927       37.0363       

ลา้นบาท 31.1191        33.7543     34.8036       35.8927       37.0363       

ลา้นบาท 22.9091        20.7463     21.7836      22.8727      24.0163      

ลา้นบาท 8.2100         13.0080     13.0200      13.0200      13.0200      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                    33,754,300

8.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสง่เสรมิการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ                    33,754,300

หน่วย:ลา้นบาท

 77 จงัหวดั

 - เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนาํแกไ้ขปญัหาดา้นบญัชแีก่ผูร้บับรกิาร

 - เพือ่กระตุน้ใหผู้ร้บับรกิารมคีวามสนใจการจดัทาํบญัชรีบั - จ่ายในครวัเรอืน

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สอนแนะการจดัทาํบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่กลุม่เป้าหมายตามโครงการ

พระราชดาํริ

                   172,618,000

                   172,618,000

พระราชดาํรไิดร้บัการฝึกอบรมการจดัทาํบญัชี

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กิจกรรม

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีผ่่านการ

อบรมสามารถจดัทาํบญัชไีด ้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามรู ้

ความเขา้ใจในการจดัทาํบญัชี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เป้าหมายตามโครงการ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 33,754,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 20,746,300            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,746,300            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 1,284,700              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,630,000              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 6,718,800              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,555,300              บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 557,500                บาท

2. งบลงทุน 13,008,000            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 13,008,000            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 13,008,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 13,008,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 13,008,000            บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

มุง่พฒันาและบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ ัง่ยนื

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

ศึกษา วจิยั และพฒันาดา้นการประมง เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํา้ ควบคุมการ

ประมง การผลติสตัวน์ํา้ และสนิคา้ประมงทีม่มีาตรฐานถกูสุขอนามยัใหม้ปีรมิาณเพยีงพอ

ต่อการบรโิภคภายในประเทศ และสามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้ตลอดจนป้องกนัมใิหม้ี

การทาํการประมงโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย อนุรกัษแ์ละบรหิารจดัการทรพัยากรประมงและ

สตัวน์ํา้ใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ัง่ยนื

ฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัวน์ํา้ใหอ้ยู่ในระดบัทีท่าํการประมงไดอ้ย่างย ัง่ยนื รวมท ัง้ส่งเสรมิพฒันา

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ใหเ้กษตรกรมผีลผลติสตัวน์ํา้เฉลีย่ต่อไร่เพิม่ขึ้น และตน้ทนุการเพาะ

เลี้ยงสตัวน์ํา้เฉลีย่ต่อไร่ลดลง เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัภาคการประมงของประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

825,989,200

719,109,900



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 825.9892        719.1099        751.9738        773.0235        784.2941        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 825.9892        719.1099        751.9738        773.0235        784.2941        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพิม่ศกัยภาพการผลติ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:เกษตรกรที่ไดร้บัการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการประมงมี

ความรูเ้พิม่ขึ้นตามเกณฑท์ี่กรมประมงกาํหนด

รอ้ยละ 70 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ตน้ทุนการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้

เฉลีย่ต่อไร่ลดลง

รอ้ยละ  - 3 4 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 741.2126     647.8330     646.2559     651.4480     656.6401     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ยกระดบัคุณภาพชีวติเกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลผลติสตัวน์ํา้เฉลีย่

ต่อไร่เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 84.7766       71.2769       105.7179     121.5755     127.6540     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานพื้นฐาน 647,833,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 647,833,000                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 71,276,900                   

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 71,276,900                      
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 479.5192            102.9590            110.4675            26.1642             719.1099            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

430.3598            95.6057             110.4675            11.4000             647.8330            

ผลผลติที่ 1 : พฒันาศกัยภาพดา้นการ

ประมง

           430.3598              95.6057            110.4675              11.4000            647.8330

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

49.1594             7.3533               -                      14.7642             71.2769             

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

              2.9155               2.1195                    -                      -                 5.0350

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             46.2439               5.2338                    -                14.7642              66.2419

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

430.3598      95.6057   110.4675   11.4000     647.8330   

148.5350        28.0270     -              -               176.5620     

281.8248        67.5787     110.4675     11.4000       471.2710     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

 ( 8,720 )

ลา้นตวั 1,475 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 616.38 )

รอ้ยละ  - 3 4 5 5

ลา้นบาท 741.2126        647.8330   646.2559     651.4480      656.6401     

ลา้นบาท 741.2126        647.8330   646.2559     651.4480      656.6401     

ลา้นบาท 489.2150        430.3598   505.7220     505.7220      505.7220     

ลา้นบาท 144.0607        95.6057     -              -               -              

ลา้นบาท 105.9369        110.4675   118.7855     123.9776      129.1697     

ลา้นบาท 2.0000          11.4000     21.7484      21.7484       21.7484      

ลา้นบาท -                  -             -               -                -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                   647,833,000

                  647,833,000

 เพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารประมงใหก้บัเกษตรกรท ัว่ไป  ส่งเสรมิอาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้แก่เกษตรกร

รายย่อย และพฒันาต่อยอดไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสตัวน์ํา้เชงิพาณิชย ์รวมท ัง้พฒันาและฟ้ืนฟูทรพัยากร

สตัวน์ํา้ แหลง่ประมง ส่งเสรมิใหช้มุชนทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํา้ เพือ่ใหค้งความ

อดุมสมบูรณแ์ละใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพใหเ้กษตรกร

2. พฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํา้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวน์ํา้พนัธุห์ลกั พนัธุข์ยาย

 และลูกพนัธุท์ี่ผลติ

เชงิคุณภาพ : ตน้ทุนการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้เฉลีย่ต่อไร่

ลดลง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ผลผลติที่ 1 :  พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 647,833,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 430,359,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 307,409,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 7,021,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,479,400             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,398,300              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 7,045,200              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 10,425,100             บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 44,301,100             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 21,476,300             บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 150,000                บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 150,000                บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,123,100              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 19,567,200             บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 39,059,400             บาท

(13) วสัดกุ่อสรา้ง 5,354,900              บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 3,367,100              บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,363,900              บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 9,063,200              บาท

(17) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 227,500                บาท

(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,130,700              บาท

(19) วสัดเุครือ่งแต่งกาย 50,000                  บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 97,616,400             บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 40,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 122,950,000           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 95,271,200             บาท

(2) ค่าประปา 8,696,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 10,266,400             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,826,000              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,890,400              บาท

2. งบลงทนุ 95,605,700             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 95,605,700             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 39,082,700             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 13,460,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,809,000              บาท

รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)
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(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอื

กาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 2 คนั 2,576,000              บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 3,000 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ ตาํบลนาโตะ๊หมงิ อาํเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 1 คนั 1,075,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,132,600             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,132,600             บาท

รวม 110 รายการ (รวม 450 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 371,500                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 371,500                บาท

รวม 14 รายการ (รวม 38 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 6,044,200              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,694,200              บาท

รวม 31 รายการ (รวม 86 หน่วย)

(2) เครือ่งสูบนํา้ทะเลแบบสแตนเลสขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอรข์นาด 20 แรงมา้ 

พรอ้มอปุกรณ์  ตาํบลคลองขดุ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 เครือ่ง 1,350,000              บาท

2.1.1.5 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,572,400              บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,572,400              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 502,000                บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 502,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,523,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,170,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,170,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,550,900             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,550,900              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุแพรบัรองทรงมะนลิา   ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 10,000,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 41,684,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 30,788,500             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ค่าขดุลอกดว้ยเรอืขดุ   ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์354,340 ลูกบาศกเ์มตร 10,896,000             บาท
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2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,117,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,117,600              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 110,467,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 110,467,500           บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์สาํหรบัคณะกรรมการ

ประมง (OECD) 412,500                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิงานของศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้ 101,798,100            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิงานขององคก์ารข่ายงานศูนยเ์พาะเลี้ยงสตัวน์ํา้

แห่งเอเซยีและแปซฟิิค 2,204,900              บาท

4) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารข่ายงานศูนยเ์พาะเลี้ยงสตัวน์ํา้แห่งเอเซยีและแปซฟิิค 

(NACA) 1,020,000              บาท

5) ค่าบาํรงุสมาชกิคณะกรรมาธกิารบรหิารและจดัการทรพัยากรปลาทูน่าในมหาสมทุร

อนิเดยี (IOTC) 2,380,000              บาท

6) ค่าบาํรงุสมาชกิสาํนกังานเลขาธกิารศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซยีตะวนัออก

เฉียงใต ้(SEAFDEC) 1,122,000              บาท

7) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศดา้นข่าวสารการตลาด บรกิารแนะแนว

ดา้นเทคนคิของสนิคา้แห่งเอเซยีและแปซฟิิค (INFOFISH) 850,000                บาท

8) ค่าใชจ่้ายองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์สาํหรบัคณะกรรมาธกิาร

ประมงแห่งมหาสมทุรแปซฟิิคตะวนัตกตอนกลาง (WCPFC) 680,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 11,400,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 11,400,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การปลูกป่าชายเลนทดแทน 11,400,000             บาท
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บาท

8.2.1 บาท

8.2.1.1  วตัถปุระสงค์

8.2.1.2  สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3  ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.9155         2.1195    -             -              5.0350      

2.9155          2.1195      -              -               5.0350       

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 35 35 35 35 35

 ( 35 )

รอ้ยละ  - 3 3 3 3

ลา้นบาท 20.7227         5.0350      8.0249        9.2286         9.6900        

ลา้นบาท 20.7227         5.0350      8.0249        9.2286         9.6900        

ลา้นบาท 11.0400         2.9155      8.0249       9.2286        9.6900       

ลา้นบาท 9.6827          2.1195      -              -               -              

ลา้นบาท -                 -             -              -               -              

ลา้นบาท -                 -             -              -               -              

ลา้นบาท -                  -             -               -                -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                   71,276,900

                    5,035,000

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดาํรงชพีภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและเป็นแหลง่

เรยีนรูข้องการพฒันาพื้นที่สูงอย่างย ัง่ยนื

โครงการหลวง 35 แห่ง

                     52,701,200

                     52,701,200

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

ดา้นประมงในพื้นที่โครงการหลวง

เชงิคุณภาพ :  ผลผลติสตัวน์ํา้เฉลีย่ต่อไร่เพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 5,035,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,915,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,915,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 140,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 67,500                  บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 70,000                  บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 540,000                บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 25,000                  บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 145,000                บาท

(8) วสัดกุ่อสรา้ง 86,000                  บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 140,000                บาท

(10) วสัดกุารเกษตร 1,602,000              บาท

2. งบลงทนุ 2,119,500              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,119,500              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,119,500              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,972,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,972,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 59,500                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 59,500                  บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 88,000                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 88,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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8.2.2 โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ บาท

8.2.2.1  วตัถปุระสงค์

8.2.2.2  สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3  ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.2.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

46.2439       5.2338    -             14.7642     66.2419    

46.2439         5.2338      -              14.7642       66.2419      

8.2.2.6  เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 7,665 8,050 8,200 8,200 8,200

 ( 5,365 )

รอ้ยละ  - 3 3 3 3

ลา้นบาท 79.5614         66.2419     97.6930      112.3469      117.9640     

ลา้นบาท 79.5614         66.2419     97.6930      112.3469      117.9640     

ลา้นบาท 59.9100         46.2439     82.9288      97.5827       103.1998     

ลา้นบาท 19.6514         5.2338      -              -               -              

ลา้นบาท -                 -             -              -               -              

ลา้นบาท -                 14.7642     14.7642      14.7642       14.7642      

ลา้นบาท -                  -             -               -                -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                   473,807,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                   66,241,900

  เพือ่พฒันาพื้นที่และส่งเสรมิอาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ใหร้าษฎรในเขตพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

 ใหม้อีาหารโปรตีนจากสตัวน์ํา้บรโิภคเพิม่ขึ้นและมรีายไดเ้สรมิจากการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้

 ท ัว่ประเทศ

                    473,807,200

1. สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอด

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

เชงิคุณภาพ : ผลผลติสตัวน์ํา้เฉลีย่ต่อไร่เพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการประมงผ่านโครงการ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 66,241,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 46,243,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,243,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,728,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,443,200              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,814,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 900,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,524,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,324,200              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 700,000                บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 15,000                  บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 653,000                บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 6,631,800              บาท

(13) วสัดกุ่อสรา้ง 1,380,000              บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 680,000                บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 700,000                บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,000,000              บาท

(17) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 38,000                  บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 17,412,700             บาท

2. งบลงทนุ 5,233,800              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,233,800              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,233,800              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,067,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,779,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอื

กาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 19,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 24,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 24,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 123,800                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 123,800                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 14,764,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้และพรรณไมน้ํา้ 13,512,700             บาท

2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูาดา้นการศึกษา 1,251,500              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศสุตัว ์

998,377,600

1,017,237,600

การปศุสตัวข์องไทยไดร้บัการพฒันาและมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น สนิคา้ปศุสตัวม์คุีณภาพไดม้าตรฐานสากล

ตลอดจนเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพีปศุสตัวม์รีายไดเ้พิม่ขึ้น และสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นองคก์รทีน่าํและขบัเคลือ่นการปศุสตัวไ์ทย สู่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื ในตลาดโลก

1. ใหบ้รกิารควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขปญัหาโรคสตัวท์ีไ่ดม้าตรฐานสากล

2. ส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ สรา้งคุณค่า และมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ปศุสตัว ์

3. วจิยั ถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม

4. กาํกบั ดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง

5. อนุรกัษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพดา้นการปศุสตัว ์



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 998.3776        1,017.2376     843.0493        884.6714        928.3745        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 998.3776        1,017.2376     843.0493        884.6714        928.3745        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร

ที่ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

ราย 65,540 58,250 65,540 65,540 65,540

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เกษตรกรที่ไดร้บัการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการปศุสตัวส์ามารถ

นาํความรูไ้ปประกอบอาชพีไดไ้ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 945.5127     872.0353     715.5970     750.8465     787.8584     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สง่เสรมิและพฒันาการปศุสตัวต์ามแนวทาง

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร

ที่ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีตามแนวทาง

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ราย 15,100 13,900 13,500 14,500 15,500

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวท์ี่

ไดร้บับรกิารผ่าตดัทาํหมนัภายใต ้

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพษิสุนขับา้

ตวั -                 120,000 120,000 120,000 120,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เกษตรกรสามารถ

นาํความรูไ้ปประกอบอาชพีไดไ้ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52.8649       145.2023     127.4523     133.8249     140.5161     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 145,202,300                     

1. แผนงานพื้นฐาน 872,035,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 872,035,300                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 145,202,300                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 786.7885            219.9140            4.8206               5.7145               1,017.2376          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

660.3466            201.1536            4.8206               5.7145               872.0353            

ผลผลติที่ 1 : พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์            660.3466            201.1536               4.8206               5.7145            872.0353

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิ

การดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

126.4419            18.7604             -                      -                      145.2023            

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

              5.0588               0.1520                    -                      -                 5.2108

โครงการที่ 2 : โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ

           121.3831              18.6084                    -                      -              139.9915

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

660.3466      201.1536   4.8206       5.7145      872.0353  

242.4382        97.9208      4.8206         4.2855       349.4651    

67.2136         12.8288      -                0.6490       80.6914      

237.6730        36.1380      -                -              273.8110    

60.9930         43.8855      -                -              104.8785    

46.6282         6.2541       -                -              52.8823      

5.4006          4.1264       -                0.7800       10.3070      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 65,540 58,250 65,540 65,540 65,540

 ( 45,997 )

ลา้นตวั 1.7956 1.5622 2.0000 2.0000 2.0000

 ( 1.0705 )

ตนั 58,250 51,260 58,250 58,250 58,250

 ( 34,628 )

สายพนัธุ์ 1,115 1,115 1,131 1,131 1,131

 ( 1,031 )

ลา้นตวั 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

 ( 0.2489 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                   872,035,300

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์                   872,035,300

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพ

 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการปศุสตัวใ์หม้ศีกัยภาพท ัง้ดา้นการพฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์การพฒันาอาหารสตัว ์

การเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัวแ์ละโรคอบุตัิใหม่ดว้ยการวนิิจฉยัและชนัสูตรโรค รวมท ัง้การขึ้นทะเบยีนพนัธุส์ตัว ์

อนุรกัษพ์นัธุพ์ชือาหารสตัวแ์ละครอบครองจลุนิทรยีด์า้นปศุสตัว ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บาํบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์

2. ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์

3. พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์

4. พฒันาอาหารสตัว ์

5. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

6. ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวพ์นัธุด์ทีี่ผลติได ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลผลติพชือาหารสตัว ์

เชงิปรมิาณ : ขึ้นทะเบยีนพนัธุส์ตัว ์อนุรกัษพ์นัธุพ์ชื

อาหารสตัวแ์ละครอบครองเชื้อจลุนิทรยีด์า้นปศุสตัว ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวท์ี่ไดร้บับรกิารเสรมิสรา้ง

ภมูคุิม้กนัโรคสตัว ์

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดองค์

ความรูด้า้นการปศุสตัวส์ามารถนาํความรูไ้ป

ประกอบอาชพีไดไ้ม่นอ้ยกว่า
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 945.5127        872.0353     715.5970      750.8465     787.8584    

ลา้นบาท 945.5127        872.0353     715.5970      750.8465     787.8584    

ลา้นบาท 728.3617        660.3466     704.9878      740.2373     777.2492    

ลา้นบาท 206.5106        201.1536     -                -              -              

ลา้นบาท 4.9259          4.8206       4.8947         4.8947       4.8947       

ลา้นบาท 5.7145          5.7145       5.7145         5.7145       5.7145       

ลา้นบาท -                  -               -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วย:ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : สตัวพ์นัธุด์ทีี่ผลติไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐานที่กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 872,035,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 660,346,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 544,390,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,049,700              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 3,360,400              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 870,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 19,157,900             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 14,006,600             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 5,975,100              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 7,234,900              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 20,347,600             บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 106,449,400            บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,697,000              บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 17,500                  บาท

(12) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 1,256,900              บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 8,982,400              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 55,747,700             บาท

(15) วสัดกุ่อสรา้ง 3,056,400              บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 3,163,400              บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,855,400              บาท

(18) วสัดเุวชภณัฑ์ 56,098,600             บาท

(19) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 38,867,400             บาท

(20) วสัดสุนามและการฝึก 135,000                บาท

(21) วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,898,500             บาท

(22) วสัดเุครือ่งแต่งกาย 393,700                บาท

(23) วสัดกุารเกษตร 174,769,000            บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 115,956,100           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 75,329,100             บาท

(2) ค่าประปา 3,668,100              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 9,307,200              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,508,500              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,143,200             บาท
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2. งบลงทนุ 201,153,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 201,153,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 175,912,900           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,937,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,937,000              บาท

รวม 16 รายการ (รวม 64 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 60,678,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 57,470,000             บาท

รวม 70 รายการ (รวม 70 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะเหลก็ 

ตาํบลหูทาํนบ อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 1,920,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ ไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,254,100              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,254,100              บาท

รวม 168 รายการ (รวม 709 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 3,456,000              บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,456,000              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 502,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 502,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑก์ารเกษตร 51,917,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 42,142,000             บาท

รวม 114 รายการ (รวม 119 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลทบักวาง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี1 คนั 1,100,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,100,000              บาท

(4) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลนาบวั อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 1,100,000              บาท

(5) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลยุหวา่ อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั 1,100,000              บาท

(6) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 75 แรงมา้ 

ตาํบลศรสีงคราม อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 1 คนั 1,075,000              บาท
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(7) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 75 แรงมา้ 

ตาํบลนาบวั อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 1,075,000              บาท

(8) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 75 แรงมา้ 

ตาํบลหว้ยมา้ อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,075,000              บาท

(9) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 75 แรงมา้ 

ตาํบลหนองกะทา้ว อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,075,000              บาท

(10) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 75 แรงมา้ 

ตาํบลหว้ยไร่ อาํเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมู ิ1 คนั 1,075,000              บาท

2.1.1.7 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 51,168,800             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 26,805,800             บาท

รวม 77 รายการ (รวม 97 หน่วย)

(2) เครือ่งนึ่งฆ่าเชื้อจลุนิทรยีข์นาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 245 ลติร 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร  1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(3) เครือ่งเตรยีมเนื้อเยือ่ระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 

ตาํบลเขาชะงุม้ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 1,290,000              บาท

(4) เครือ่งเตรยีมเนื้อเยือ่ระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 

ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครือ่ง 1,290,000              บาท

(5) เครือ่งเตรยีมเนื้อเยือ่ระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 

ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 1 เครือ่ง 1,290,000              บาท

(6) เครือ่งอ่านไมโครเพลทและควิเวต พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลหาดใหญ่ 

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,260,000              บาท

(7) กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถ่ายภาพดจิติอลความละเอยีดสูง

และอปุกรณ์ประมวลผล ตาํบลนาบวั อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชดุ 1,000,000              บาท

(8) กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถ่ายภาพดจิติอลความละเอยีดสูง

และอปุกรณ์ประมวลผล ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(9) ตูแ้ช่แขง็อณุหภมูไิม่นอ้ยกวา่ -80 องศาเซลเซยีส ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 

815 ลติร ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ตู ้ 1,348,200              บาท

(10) ตูแ้ช่แขง็อณุหภมูไิม่นอ้ยกวา่ -80 องศาเซลเซยีส ขนาดบรรจไุม่นอ้ยกวา่ 

815 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 2 ตู ้ 2,696,400              บาท

(11) ตูค้วบคมุอณุหภมู ิแสงสวา่งและความชื้น ความจไุม่นอ้ยกวา่ 700 ลติร 

ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 ตู ้ 1,200,000              บาท

(12) ชดุสกดัไขมนัพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น  1 เครือ่ง 2,193,500              บาท

(13) ชดุวเิคราะหโ์ปรตนีดว้ยหลกัการคอมบสัช ัน่ (Combustion) พรอ้มอปุกรณ์

ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง  1 เครือ่ง 2,390,800              บาท

(14) เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณกาก พรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง

จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 1,551,500              บาท
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(15) เครือ่งวเิคราะหพ์ลงังานพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัลาํปาง  1 เครือ่ง 1,492,600              บาท

(16) เครือ่งทาํแหง้ภายใตค้วามเยน็และสูญญากาศ (Freeze Dryer) ตาํบลชา้งเผอืก

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 1,360,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,240,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 5,445,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,445,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,002,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,002,900              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 798,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 798,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 237,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 237,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,757,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,757,800             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 4,820,600              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,820,600              บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศ 3,045,600              บาท

2) เงนิอดุหนุนสตัวแพทยสภา 500,000                บาท

3) ค่าชดใชก้รณีสตัวป่์วยดว้ยโรคระบาดและพาหะของโรค หรอืชดเชย

ในกรณีสตัวต์ายเนื่องจากแพว้คัซนี 1,275,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 5,714,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 5,714,500              บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.0588         0.1520      -              -             5.2108     

5.0588          0.1520       -                -              5.2108       

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,400 1,400 -                -              -              

 ( 1,400 )

รอ้ยละ 60 60 -                -              -              

 ( - )

ลา้นบาท 29.4234         5.2108        -                -               -              

ลา้นบาท 29.4234         5.2108        -                -               -              

ลา้นบาท 29.0054         5.0588       -                -              -              

ลา้นบาท 0.4180          0.1520       -                -              -              

ลา้นบาท -                 -              -                -              -              

ลา้นบาท -                 -              -                -              -              

ลา้นบาท -                  -               -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นปศุสตัว ์

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนาํความรูไ้ป

ประกอบอาชพีไดไ้ม่นอ้ยกว่า

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                   145,202,300

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                      5,210,800

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารเลี้ยงสตัวท์ีเ่หมาะสมกบัพื้นที่สูง ตลอดจนปรบัปรุงพนัธุส์ตัวท์ี่มใีนพื้นที่

ใหไ้ดผ้ลผลติเพิม่ขึ้น เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนและสรา้งรายได ้ตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัลาํพนู

จงัหวดัน่าน จงัหวดัตาก จงัหวดักาํแพงเพชร และจงัหวดักาญจนบุรี

                     34,634,200

                     34,634,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 5,210,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,058,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,058,800              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 150,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 93,600                  บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 140,000                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 396,000                บาท

(5) วสัดกุ่อสรา้ง 184,200                บาท

(6) วสัดเุวชภณัฑ์ 243,000                บาท

(7) วสัดกุารเกษตร 3,852,000              บาท

2. งบลงทนุ 152,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 152,000                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 152,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 152,000                บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 152,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
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บาท

8.2.2.1   วตัถปุระสงค์

8.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

121.3831      18.6084    -              -             139.9915  

121.3831        18.6084      -                -              139.9915    

8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 13,700 12,500 13,500 14,500 15,500

 ( 13,653 )

ตวั - 120,000 120,000 120,000 120,000

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 45.2056         139.9915     127.4523      133.8249     140.5161    

ลา้นบาท 45.2056         139.9915     127.4523      133.8249     140.5161    

ลา้นบาท 44.0056         121.3831     127.4523      133.8249     140.5161    

ลา้นบาท 1.2000          18.6084      -                -              -              

ลา้นบาท -                 -              -                -              -              

ลา้นบาท -                 -              -                -              -              

ลา้นบาท -                  -               -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บับรกิาร

ภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   139,991,500

 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นปศุสตัวใ์หแ้ก่เกษตรกรและโรงเรยีนในเขตพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ

 77 จงัหวดั

                    586,990,400

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวท์ี่ไดร้บับรกิารผ่าตดัทาํหมนั

ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั

จากโรคพษิสุนขับา้

                   586,990,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนาํความรูไ้ป

ประกอบอาชพีไดไ้ม่นอ้ยกว่า

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 139,991,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 121,383,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 121,383,100           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 211,900                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 16,936,900             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 488,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 420,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 848,700                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,594,600              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,982,100              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 4,000                   บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 163,100                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,851,600              บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 1,255,000              บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 125,000                บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 94,000                  บาท

(14) วสัดเุวชภณัฑ์ 32,211,200             บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 39,090,000             บาท

(16) วสัดกุารเกษตร 18,107,000             บาท

2. งบลงทนุ 18,608,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,608,400             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 15,552,400             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,002,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,794,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะเหลก็ 

ตาํบลบางหลวง อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 คนั 1,920,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                   บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,400                   บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 224,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 224,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 17,000                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,450,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 530,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) รถผ่าตดัทาํหมนัเคลือ่นทีพ่รอ้มอปุกรณ์ทางการแพทย ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 คนั 2,920,000              บาท

2.1.1.6 ครภุณัฑส์นาม 3,850,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์นามทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,850,000              บาท

รวม 77 รายการ (รวม 385 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,056,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 3,056,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,056,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

1,545,288,800

1,555,130,000

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตรเป็นองคก์รช ัน้นาํในระดบัโลกดา้นการดดัแปรสภาพอากาศ

1. บรหิารจดัการนํา้ในช ัน้บรรยากาศใหเ้กดิฝนในปรมิาณและการกระจายทีเ่หมาะสม

ตามศาสตรข์องพระราชาภายในปี 2579

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและการบนิเกษตรท ัง้ระบบ เพือ่เพิม่ความชุ่มชื้นในพื้นทีเ่กษตรกรรม

และป่าไม ้ในการป้องกนั แกไ้ขปญัหาภยัแลง้ และบรรเทาภยัพบิตัดิา้นไฟป่า หมอกควนั และลูกเหบ็ 

รวมท ัง้เพิม่ปรมิาณนํา้เกบ็กกัใหก้บัเขือ่นต่างๆ ทัว่ประเทศ

เพือ่การพฒันาการเกษตร การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

และการบรรเทาภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิย่างบูรณาการ

2. วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารทาํฝน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้ในช ัน้บรรยากาศ

และการดดัแปรสภาพอากาศ เพือ่รองรบัการแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัอินัเน่ืองมาจากความผนัแปร

ของภมูอิากาศและสภาวะโลกรอ้น

3. บรหิารจดัการดา้นการบนิในภารกจิการทาํฝน การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและภารกจิ

ดา้นการเกษตร



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,545.2888     1,555.1300     1,407.0909     493.7341        157.3353        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,545.2888     1,555.1300     1,407.0909     493.7341        157.3353        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. หน่วยปฏบิตัิการฝนหลวงที่สามารถสนบัสนุน

พื้นที่เป้าหมาย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหน่วยปฏบิตัิการ

ฝนหลวงที่เปิดปฏบิตัิการต่อปี

หน่วย 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของวนั

ปฏบิตัิการฝนหลวงที่ประสบผลสาํเรจ็มฝีนตก

ในพื้นที่ที่กาํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,545.2888   1,555.1300   1,407.0909   493.7341     157.3353     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 23 880.8780    1,250.6171  336.8000    -              -              

1. ผลผลติ : การสนบัสนุนการปฏบิตัิการ

ฝนหลวงและบรกิารดา้นการบนิ

23 880.8780      1,250.6171    336.8000      -                -                

รวมทัง้สิ้น 23 880.8780    1,250.6171  336.8000    -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  13 รายการ  เป็นเงนิ  670,878,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  10 รายการ  เป็นเงนิ  210,000,000  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 1,555,130,000               

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการนํา้และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

1,555,130,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 126.3878            1,423.7466          -                      4.9956               1,555.1300          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ํา

และสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ

ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

126.3878            1,423.7466          -                      4.9956               1,555.1300          

ผลผลติที่ 1 : การสนบัสนุนการปฏบิตัิการ

ฝนหลวงและบรกิารดา้นการบนิ

           126.3878          1,423.7466                    -                 4.9956          1,555.1300

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

126.3878    1,423.7466  -             4.9956      1,555.1300  

77.7211       986.6725      -              4.5376       1,068.9312    

7.4799         106.5660      -              0.4580       114.5039      

41.1868       330.5081      -              -              371.6949      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 99.97 )

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท 1,545.2888    1,555.1300    1,407.0909   493.7341     157.3353      

ลา้นบาท 1,545.2888    1,555.1300    1,407.0909   493.7341     157.3353      

ลา้นบาท 139.3623      126.3878      151.4782     151.9385     152.3397      

ลา้นบาท 1,397.6369    1,423.7466    1,250.6171  336.8000     -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท 8.2896         4.9956         4.9956       4.9956       4.9956         

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน้ําและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

              1,555,130,000

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การสนบัสนุนการปฏบิตัิการฝนหลวงและบรกิารดา้นการบิน               1,555,130,000

ใหบ้รกิารดา้นการบนิเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัิการฝนหลวงและการบนิเกษตรท ัง้ระบบ รวมท ัง้พฒันาเทคนิค

และกรรมวธิ ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิการฝนหลวง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรกิารดา้นการบนิ

2. ศึกษาพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง

3. สนบัสนุนการปฏบิตัิการฝนหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของอากาศยานที่มคีวามพรอ้ม

สามารถสนบัสนุนภารกิจไดต้ามแผน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ดา้นการบนิที่มต่ีอการใหบ้รกิารอากาศยาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบรกิารดา้นการบนิ 1,555,130,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 126,387,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 114,648,800           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานบนอากาศยาน 4,400,000              บาท

(2) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,058,800              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 150,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 120,000                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 6,429,500              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,120,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,198,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 380,000                บาท

(9) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 120,000                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพระบดิาฝนหลวง 10,000,000            บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบริการ 12,065,900            บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,578,800              บาท

(13) ค่ารบัรองและพธีิการ 216,800                บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 26,325,000            บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 500,000                บาท

(16) วสัดุอากาศยาน 43,000,000            บาท

(17) วสัดุก่อสรา้ง 200,000                บาท

(18) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 2,000,000              บาท

(19) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 150,000                บาท

(20) วสัดุสาํนกังาน 636,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,739,000            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,516,000              บาท

(2) ค่าประปา 895,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 715,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 233,000                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 4,380,000              บาท

2. งบลงทุน 1,423,746,600         บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,423,746,600         บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,366,933,600         บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 213,200                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 213,200                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 913,045,100           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 20,393,000            บาท

รวม 13 รายการ (รวม 29 หน่วย)

(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

1 รายการ 346,887,600           บาท

(3) รถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก 10 ลอ้ ขบัเคลือ่นสองเพลา 

พรอ้มเครนพบัขนาดไมต่ํา่กว่า 20 ตนั-เมตร ตาํบลนครสวรรคอ์อก 

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 6,152,500              บาท

(4) รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์ตาํบลนครสวรรคอ์อก 

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 2,000,000              บาท

(5) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

6,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 170 กิโลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,920,000              บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์ตาํบลคลองหน่ึง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 คนั 1,288,000              บาท

(7) รถควบคุมจราจรทางอากาศ ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,500,000              บาท

(8) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

6,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 170 กิโลวตัต ์แบบบรรทุกนํา้ 

ตาํบลยางเปียง อาํเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 2,500,000              บาท

(9) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

6,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 170 กิโลวตัต ์แบบบรรทุกนํา้ 

ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 2,500,000              บาท

(10 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์ตาํบลอรญัญกิ 

อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,288,000              บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา่กว่า 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ํา่กว่า 90 กิโลวตัต ์

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์2 คนั 2,576,000              บาท

(12) เครื่องบนิขนาดเลก็ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 49,000,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 116,500,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,500,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,000,000            บาท
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(13) เครื่องเฮลคิอปเตอร ์(จาํนวนทีน่ ัง่ไมน่อ้ยกว่า 7 ทีน่ ัง่) ขนาด 1 เครื่องยนต ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ลาํ 45,600,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 114,600,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 23,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,600,000            บาท

(14) เครื่องบนิขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 ลาํ 299,440,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 994,881,800           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 198,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 299,440,000           บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 497,441,800           บาท

(15) เครื่องเฮลคิอปเตอร ์(จาํนวนทีน่ ัง่ไมน่อ้ยกว่า 14 ทีน่ ัง่) 

ขนาด 2 เครื่องยนต ์ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

1 ลาํ 130,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,766,000           บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 3,094,000              บาท

รวม 20 รายการ (รวม 78 หน่วย)

(2) โครงการพฒันาระบบสาํนกังานฝนหลวงดจิทิลัเพือ่สนบัสนุน

การปฏบิตัิงาน กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 24,376,000            บาท

(3) โครงการฝนหลวงคลาวดเ์พือ่บริหารจดัการขอ้มลู กรมฝนหลวง

และการบนิเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 36,050,000            บาท

(4) โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูฝนหลวงเพือ่รองรบัการบูรณาการขอ้มลู 

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 

ระบบ 15,421,000            บาท

(5) โครงการพฒันาระบบประเมนิผลการปฏบิตัิการฝนหลวง ตาํบลหวัหนิ อาํเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ระบบ 11,225,000            บาท

(6) โครงการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวงัเครือข่าย กรมฝนหลวง

และการบนิเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16,400,000            บาท

(7) ระบบกลอ้งวงจรปิด สถานีเรดารฝ์นหลวงอมกอ๋ย ตาํบลยางเปียง 

อาํเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชดุ 1,400,000              บาท

(8) ระบบกลอ้งวงจรปิด สถานีเรดารฝ์นหลวงพมิาย ตาํบลรงักาใหญ่ 

อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,400,000              บาท
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(9) ระบบกลอ้งวงจรปิด สถานีเรดารฝ์นหลวงพนม ตาํบลพนม อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ 1,400,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 312,623,100           บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 5,388,600              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) เครื่องลากจูงระบบไฟฟ้าสาํหรบัเฮลคิอปเตอร ์ตาํบลคลองหน่ึง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 คนั 2,461,000              บาท

(3) เครื่องลากจูงสาํหรบัเติมออกซเิจน (Oxygen Service Cart) 

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,655,000              บาท

(4) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Display Processor Unit ตาํบลนครสวรรคอ์อก 

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 4,000,000              บาท

(5) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Air Data Sensor ตาํบลนครสวรรคอ์อก 

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(6) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Navigation Receiver ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(7) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Flight Management Computer 

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 6,000,000              บาท

(8) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Flight Guidance Computer 

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(9) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Input/Output Concentrator  

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(10 เครื่องช่วยเดนิอากาศ Maintenance Diagnostic Computer 

ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 2,900,000              บาท

(11) เครื่องช่วยเดนิอากาศ Navigation ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 1 เครื่อง 1,314,600              บาท

(12) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้าพรอ้มติดตัง้ ตาํบลยางเปียง อาํเภออมกอ๋ย 

จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 1,528,900              บาท

(13) เรดารต์รวจวดักลุม่ฝน แบบเคลือ่นที ่(ความถี ่C Band) พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 96,000,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 32,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 64,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
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(14) เรดารต์รวจวดักลุม่ฝนแบบเคลือ่นที ่(ความถี ่C Band) พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 71,525,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 179,050,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 71,525,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 71,525,000            บาท

(15) ปรบัปรุงเรดารต์รวจวดักลุม่ฝนแบบประจาํที ่(ความถี ่S Band 

สถานีเรดารฝ์นหลวงตาคล)ี ตาํบลตาคล ีอาํเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์

1 แห่ง 75,850,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 186,828,200           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 38,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 75,850,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 72,978,200            บาท

(16) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ 13,175,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,950,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,175,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,175,000            บาท

(17) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลศรีโคตร อาํเภอ

จตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ 13,175,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,950,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,175,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,175,000            บาท

(18) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลชมุโค 

อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 13,175,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,950,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,175,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,175,000            บาท

(19) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่ตาํบลสามพระยา 

อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 1 ชดุ 13,175,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,950,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,175,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,175,000            บาท
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(20) ระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนทีเ่รดารต์รวจวดักลุม่

ฝน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 38,400,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 192,000,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,400,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 76,800,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 76,800,000            บาท

(21) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที ่แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 7,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 35,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000            บาท

(22) เครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบเคลือ่นที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ 

ความถี ่1,680 MHz. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 9,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 45,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000            บาท

(23) ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบเคลือ่นที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ ความถี่

 1,680 MHz. ตาํบลศรีโคตร อาํเภอจตุรพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ 4,400,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000            บาท

(24) ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบเคลือ่นที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ ความถี่

 1,680 MHz. ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ 4,400,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000            บาท

(25) ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบเคลือ่นที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ ความถี่

 1,680 MHz. ตาํบลหนองขอนกวา้ง อาํเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ 4,400,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000            บาท

(26) ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบเคลือ่นที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ ความถี่

 1,680 MHz. ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ชดุ 4,400,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000            บาท
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(27) ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบประจาํที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ ความถี่

 1,680 MHz. ตาํบลรงักาใหญ่ อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

1 ชดุ 4,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000            บาท

(28) ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศช ัน้บนแบบประจาํที ่ชนิดทาํงานอตัโนมตัิ ความถี่

 1,680 MHz. ตาํบลยางเปียง อาํเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชดุ 4,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000            บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์รงงาน 320,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 320,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 29,966,200            บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,776,200              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ถงัตกันํา้ดบัเพลงิในอากาศ พรอ้มติดตัง้เดนิสายไฟ (Wiring) 

และ Cargo Hook ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

1 ถงั 6,000,000              บาท

(3) เครื่องยนตส์าํหรบัปฏบิตัิการการทาํฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 22,190,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,990,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,190,000            บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 56,813,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,973,000            บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานศูนยป์ฏบิตัิการฝนหลวงภาคเหนือตอนลา่ง 

ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 13,173,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 48,345,100            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,173,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 24,172,100            บาท
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(2) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานศูนยป์ฏบิตัิการฝนหลวงภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนลา่ง ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรมัย ์1 หลงั 8,800,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 48,400,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 28,600,000            บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,240,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,240,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 32,600,000            บาท

(1) ก่อสรา้งโรงเก็บเครื่องบนิทีส่นามบนินครสวรรค ์ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 32,600,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 42,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,600,000            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,995,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 4,995,600              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

และทนัสมยั เพือ่การผลติทางการเกษตรในสภาพพื้นทีต่่างๆ อย่างเหมาะสม

2. เกษตรกร หมอดนิอาสา รวมถงึประชาชนผูส้นใจ ไดร้บัการส่งเสรมิ สาธติวธิกีาร ถ่ายทอดความรู ้

และเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ รวมถงึขยายผลแนวทางการพฒันาทีด่นิดว้ยตวัเกษตรกรเอง

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัและร่วมรกัษาทรพัยากรดนิ

3. พื้นทีก่ารเกษตรไดร้บัการปรบัปรุง อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟู ใหม้คีวามอดุมสมบูรณ ์สามารถเพิม่ผลผลติ

ลดตน้ทนุ และใชป้ระโยชนท์ีด่นิไดอ้ย่างย ัง่ยนื

รากฐานในการดาํเนินชวีติ และพฒันาชมุชนตามศกัยภาพใหม้คีวามเขม้แขง็

6. พฒันาองคก์รเพือ่ใหเ้ป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการพฒันาทีด่นิ

4. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการพฒันาทีด่นิ โดยการอนุรกัษด์นิและนํา้ การฟ้ืนฟูปรบัปรุงบาํรุงดนิ

เพือ่ลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติทางการเกษตร และสามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นิไดอ้ย่างย ัง่ยนื

5. พฒันาหมอดนิอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดนินอ้ย และกลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรใหม้คีวามรู ้

การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืเพือ่การพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

2. เสรมิสรา้งพฒันางานวจิยัดา้นการพฒันาทีด่นิ และส่งเสรมิเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ

ใหเ้กดิเป็นรูปธรรมเชงินวตักรรม สามารถนาํไปถ่ายทอดเพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดกบัเกษตรกร

3. พฒันาฐานขอ้มลู โดยการสาํรวจ วเิคราะห ์และจาํแนกดนิเพือ่กาํหนดแผนการใชท้ีด่นิ พรอ้มท ัง้

กาํหนดเขตการใชท้ีด่นิทีเ่หมาะสม และใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นต่างๆ อย่างถกูตอ้งและทนัสมยั

เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของดนิ

ความเขา้ใจดา้นการพฒันาทีด่นิ สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดต้ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เป็น

พฒันาทีด่นิใหส้มบูรณ ์เพิม่พนูผลผลติ ในทศิทางการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื บนพื้นฐาน

1. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรดิา้นการพฒันาทีด่นิ และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

1. ฐานขอ้มลูและภมูสิารสนเทศดา้นทรพัยากรดนิไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา ใหม้คีวามถกูตอ้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพฒันาที่ดิน

2,707,202,500

2,488,304,600

การมส่ีวนร่วม



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,707.2025     2,488.3046     1,359.9989     1,362.6149     1,365.3093     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,707.2025     2,488.3046     1,359.9989     1,362.6149     1,365.3093     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ความเขม้แข็งของเกษตรกรที่ไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดินและ

ประยุกตใ์ชน้วตักรรมการผลติที่เหมาะสมกบัพื้นที่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ทาง

การเกษตรที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการ

พฒันาที่ดนิและประยุกตใ์ชน้วตักรรมการผลติที่

เหมาะสมกบัพื้นที่

ไร่ 8,000 6,000  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การส่งเสรมิและบรกิารดา้นการพฒันาที่ดนิ

ราย 782,424 705,717 705,717 705,717 705,717

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู 

นาํความรูด้า้นการพฒันาที่ดนิไปใชใ้นการผลติ

ทางการเกษตร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 273.6320     226.8579     168.3709     168.3709     168.3709     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เขตการใชท้ี่ดินจากฐานขอ้มูลทรพัยากรดิน 

ที่เหมาะสมเพือ่การผลติในพื้นที่ทําการเกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงและพฒันาฐานขอ้มลู

ไร่ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูร้บับรกิารของ

กรมพฒันาที่ดนิมคีวามพงึพอใจต่อการใช ้

ฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 190.0247     168.2682     165.2382     165.2382     165.2382     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ทรพัยากรที่ดินและน้ํามีความอดุมสมบูรณ์ 

เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทุน และใชป้ระโยชน์อย่าง

ย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ทาง

การเกษตรไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู

ไร่ 2,392,125 2,344,410 2,344,410 2,344,410 2,344,410

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของตน้ทุนการ

ผลติในพื้นที่ที่ไดร้บัการอนุรกัษ ์ปรบัปรุง และ

ฟ้ืนฟู ลดลงจากการนาํความรูด้า้นการพฒันา

ที่ดนิไปใชใ้นการผลติทางการเกษตร

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,243.5458   2,093.1785   1,026.3898   1,029.0058   1,031.7002   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานพื้นฐาน 2,150,712,200               

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 61,200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 2,089,512,200                   

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 337,592,400                 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 337,592,400                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,081.4134          1,387.5770          0.7607               18.5535             2,488.3046          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง 1.2000               60.0000             -                      -                      61.2000             

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่นารา้ง

เพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

              1.2000              60.0000                    -                      -                61.2000

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

995.5526            1,074.6454          0.7607               18.5535             2,089.5122          

ผลผลติที่ 1 : ฐานขอ้มลูทรพัยากรที่ดนิ

ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา

           161.1025               3.0300               0.7607               3.3750            168.2682

ผลผลติที่ 2 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดนิ

           165.6579                    -                      -                      -              165.6579

ผลผลติที่ 3 : ทรพัยากรที่ดนิและนํา้ไดร้บั

การพฒันา

           668.7922          1,071.6154                    -                15.1785          1,755.5861

3. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

84.6608             252.9316            -                      -                      337.5924            

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

              8.8255            105.3064                    -                      -              114.1319

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             75.8353            147.6252                    -                      -              223.4605

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วตัถปุระสงค์

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2561)

8.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.2000       60.0000      -             -             61.2000      

1.2000         60.0000        -              -              61.2000        

8.1.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 8,000 6,000  -  -  -

 ( 8,226 )

รอ้ยละ 80 80  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 184.0000       61.2000        -               -               -                

ลา้นบาท 184.0000       61.2000        -               -               -                

ลา้นบาท -                1.2000         -              -              -                

ลา้นบาท 184.0000      60.0000        -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง                   61,200,000

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์น้ํามนั                   61,200,000

พื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั มคีวามพงึพอใจต่อ

 - เพือ่ปรบัปรุงพื้นที่นารา้งใหส้ามารถกลบัมาใชป้ระโยชนใ์นการปลูกปาลม์นํา้มนั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา

                  245,200,000

                  245,200,000

หน่วย:ลา้นบาท

 - เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรในการประกอบอาชพีการเกษตรใหม้รีายได ้และความเป็นอยู่ที่ดแีละม ัน่คงยิ่งขึ้น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์นํา้มนั

ไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู

งานพฒันาที่ดนิไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกปาลม์น้ํามนั 61,200,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,200,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,200,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 225,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 125,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 200,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000                บาท

(6) วสัดคุอมพวิเตอร์ 250,000                บาท

(7) วสัดใุนการจดัทาํแผนที่ 100,000                บาท

2. งบลงทนุ 60,000,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 60,000,000             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6,000 หน่วย)
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

161.1025    3.0300       0.7607      3.3750      168.2682    

138.7025      -                0.7607       3.3750       142.8382      

22.4000        3.0300         -              -              25.4300        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

 ( 18,196,666 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 190.0247       168.2682       165.2382     165.2382     165.2382       

ลา้นบาท 190.0247       168.2682       165.2382     165.2382     165.2382       

ลา้นบาท 181.6977      161.1025      161.1025     161.1025     161.1025      

ลา้นบาท 4.0300         3.0300         -              -              -                

ลา้นบาท 0.9220         0.7607         0.7607       0.7607       0.7607         

ลา้นบาท 3.3750         3.3750         3.3750       3.3750       3.3750         

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

   ในการกาํหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพชืเศรษฐกิจที่เหมาะสม

2. ปรบัปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

หน่วย:ลา้นบาท

 - เพือ่ร่วมกนัจดัทาํฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัดนิ การใชท้ี่ดนิในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพือ่ประเมนิพื้นทีท่ี่มศีกัยภาพ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ               2,089,512,200

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ฐานขอ้มูลทรพัยากรที่ดินไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา                  168,268,200

 - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติดา้นการเกษตร และพฒันาบุคลากรทางดา้นการวางแผนการใชท้ี่ดนิ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิ

   ต่อการลงทุนผลติสนิคา้ทางการเกษตร

 - เพือ่พฒันาการดาํเนินงานวจิยัของกรมพฒันาที่ดนิ ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาทรพัยากรดนิไดอ้ย่างจรงิจงั

   ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ นโยบายรฐับาล รวมท ัง้ทนัต่อสถานการณข์องโลก

   ภมูภิาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดนิ ลดระดบัความยากจน และพึง่พา

   ตนเองในสภาพที่ผลผลติปลอดภยัและคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ที่ไดร้บัการปรบัปรุงและ

พฒันาฐานขอ้มลู

เชงิคุณภาพ : ผูร้บับรกิารของกรมพฒันาที่ดนิมคีวาม

พงึพอใจต่อการใชฐ้านขอ้มลูทรพัยากรดนิไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีดินไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา 168,268,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 161,102,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 147,102,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,875,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 276,900                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 25,390,600             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,279,800              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 10,387,100             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 800,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 37,226,200             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 435,200                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 10,278,100             บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 11,333,900             บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 7,442,500              บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 3,871,000              บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 1,200,000              บาท

(14) วสัดใุนการจดัทาํแผนที่ 22,805,800             บาท

(15) วสัดภุาคสนาม 2,500,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,000,000             บาท

(1) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 14,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 3,030,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,030,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,030,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,030,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,030,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 760,700                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 760,700                บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 760,700                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 3,375,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายตามโครงการแผนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและแผนปฏบิตักิาร

ไทย-กมัพชูา-พม่า-ลาว (ACMECS) 3,375,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

165.6579    -              -             -             165.6579    

76.3425        -                -              -              76.3425        

73.9154        -                -              -              73.9154        

15.4000        -                -              -              15.4000        

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 782,424 705,717 705,717 705,717 705,717

 ( 623,400 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 79.67 )

ลา้นบาท 191.6320       165.6579       168.3709     168.3709     168.3709       

ลา้นบาท 191.6320       165.6579       168.3709     168.3709     168.3709       

ลา้นบาท 191.6320      165.6579      168.3709     168.3709     168.3709      

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

และทนัเหตุการณ ์โดยร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆ ในดา้นวชิาการ ดา้นส่งเสรมิ และศูนยบ์รกิาร

และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล เพือ่พฒันาฟ้ืนฟูเกษตรกรใหส้ามารถทาํการเกษตรไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื รวมถงึการร่วมกนัแกป้ญัหาในพื้นที่ดว้ย

ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู นาํความรูด้า้นการพฒันาที่ดนิไปใช ้

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดิน                  165,657,900

เพือ่ใหบ้รกิารแก่เกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดา้นการเกษตร ท ัง้ดนิ นํา้และพชื ไดอ้ย่างรวดเรว็

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่

2. การพฒันาหมอดนิอาสาและหมอดนินอ้ย

3. ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาที่ดนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

และบรกิารดา้นการพฒันาที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ไดร้บัการอนุรกัษ์

ในการผลติทางการเกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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165,657,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 165,657,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 165,657,900           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,522,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 68,000,000             บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 1,308,400              บาท

(5) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 4,607,000              บาท

(6) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 32,625,800             บาท

(7) วสัดกุารเกษตร 44,594,700             บาท

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดิน
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

668.7922    1,071.6154  -             15.1785    1,755.5861  

180.4329      144.3174      -              -              324.7503      

15.0258        750.6180      -              13.2634      778.9072      

31.5561        129.0800      -              -              160.6361      

431.0000      -                -              1.9151       432.9151      

4.7774         11.2200        -              -              15.9974        

6.0000         36.3800        -              -              42.3800        

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 2,247,025 2,226,540 2,226,540 2,226,540 2,226,540

 ( 1,627,280 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( - )

ลา้นบาท 1,906.7252    1,755.5861    686.2577     686.2577     686.2577       

ลา้นบาท 1,906.7252    1,755.5861    686.2577     686.2577     686.2577       

ลา้นบาท 717.9968      668.7922      670.9292     670.9292     670.9292      

ลา้นบาท 1,173.3999    1,071.6154    -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท 15.3285        15.1785        15.3285      15.3285      15.3285        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ทรพัยากรที่ดินและน้ําไดร้บัการพฒันา               1,755,586,100

เพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูพื้นที่การเกษตรใหม้คีวามอดุมสมบูรณส์ามารถเพิม่ผลผลติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ไดอ้ย่างต่อเน่ือง

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงคุณภาพดนิ

2. ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ

3. การพฒันาที่ดนิในพื้นที่เฉพาะ

4. ส่งเสรมิการใชส้ารอนิทรยีล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร

5. สรา้งนิคมการเกษตร

6. การรองรบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและลดโลกรอ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ทางการเกษตรไดร้บัการ

อนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู

เชงิคุณภาพ : ตน้ทุนการผลติในพื้นที่ที่ไดร้บัการ

ดา้นการพฒันาที่ดนิไปใชใ้นการผลติทางการเกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

อนุรกัษ ์ปรบัปรุงและฟ้ืนฟู ลดลงจากการนาํความรู ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

124



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ทรพัยากรท่ีดินและน้ําไดร้บัการพฒันา 1,755,586,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 668,792,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 631,487,100           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 577,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 44,881,600             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,750,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,500,000              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 240,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,476,800             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,615,500              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,777,500              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 7,922,100              บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 13,410,900             บาท

(11) วสัดคุอมพวิเตอร์ 693,000                บาท

(12) วสัดกุารเกษตร 519,642,200            บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 37,305,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 30,915,000             บาท

(2) ค่าประปา 1,797,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,592,900              บาท

2. งบลงทนุ 1,071,615,400         บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,071,615,400         บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 51,067,400             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 15,456,000             บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 7 คนั 9,016,000              บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานพฒันาทีด่นิ

เขต 1 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 คนั 1,288,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานพฒันาทีด่นิ

เขต 3 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,288,000              บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานพฒันาทีด่นิ

เขต 9 ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

1 คนั 1,288,000              บาท
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(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานพฒันาทีด่นิ

เขต 10 ตาํบลหนิกอง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานพฒันาทีด่นิ

เขต 11 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 376,900                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 376,900                บาท

รวม 14 รายการ (รวม 29 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 894,400                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 894,400                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 90,000                  บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 90,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑส์าํรวจ 5,707,300              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,307,300              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) เครือ่งมอืสาํรวจ (TOTAL STATION) รบัสญัญาณดาวเทยีม (RTK-GPS) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,400,000              บาท

2.1.1.6 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 28,542,800             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,872,700             บาท

รวม 57 รายการ (รวม 100 หน่วย)

(2) เครือ่งวเิคราะหห์าปรมิาณธาตแุละโลหะหนกั (ICP) แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 4,000,000              บาท

(3) เครือ่งวเิคราะหห์าปรมิาณธาตแุละโลหะหนกั (ICP-OES) ระบบ 

True-Simultaneous แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 4,000,000              บาท

(4) เครือ่งวเิคราะหป์รอทแบบอตัโนมตั ิแขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,819,000              บาท

(5) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปรมิาณโลหะดว้ยเทคนคิอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนั

แบบเปลวไฟ พรอ้มอปุกรณ์ป้อนสารตวัอย่างอตัโนมตั ิแขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,000,000              บาท

(6) เครือ่งทาํแหง้เยอืกแขง็ภายใตส้ภาวะสูญญากาศ (Freeze-drying) อณุหภมู ิ-

85 องศาเซลเซยีส แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,851,100              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,020,548,000         บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,500,000             บาท
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รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,008,048,000         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,008,048,000         บาท

รวม 437 รายการ (รวม 320,276,165 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 15,178,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 15,178,500             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

8.8255       105.3064    -             -             114.1319    

8.8255         105.3064      -              -              114.1319      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 10,950 11,000 11,000 11,000 11,000

 ( 9,431 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 68.90 )

ลา้นบาท 421.0469       114.1319       114.3966     114.6693     114.9501       

ลา้นบาท 421.0469       114.1319       114.3966     114.6693     114.9501       

ลา้นบาท 4.9420         8.8255         9.0902       9.3629       9.6437         

ลา้นบาท 416.1049      105.3064      105.3064     105.3064     105.3064      

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.3  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                  337,592,400

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                  114,131,900

เพือ่ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิบนพื้นที่ที่มคีวามลาดชนั และฟ้ืนฟูดนิเพือ่เพิม่ความอดุมสมบูรณใ์หแ้ก่ดนิ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย ์พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถงึพื้นที่แกไ้ขปญัหาการปลูกฝ่ิน

                  879,194,800

                  879,194,800

หน่วย:ลา้นบาท

และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดนิใหก้บัเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากที่ดนิ

ไดอ้ย่างเหมาะสมและถกูตอ้ง เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิม่เติม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการ

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

เชงิคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการพฒันา

ตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 114,131,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,825,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,825,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,060,200              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 928,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 588,300                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 820,000                บาท

(5) วสัดคุอมพวิเตอร์ 300,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 3,129,000              บาท

2. งบลงทนุ 105,306,400           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 105,306,400           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 105,306,400           บาท

2.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,947,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,947,600              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 95,358,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 95,358,800             บาท

รวม 14 รายการ (รวม 11,112 หน่วย)
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

75.8353      147.6252    -             -             223.4605    

75.8353        147.6252      -              -              223.4605      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 134,150 106,870 106,870 106,870 106,870

 ( 121,681 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 72.56 )

ลา้นบาท 447.4985       223.4605       225.7355     228.0788     230.4924       

ลา้นบาท 447.4985       223.4605       225.7355     228.0788     230.4924       

ลา้นบาท 156.5992      75.8353        78.1103      80.4536      82.8672        

ลา้นบาท 290.8993      147.6252      147.6252     147.6252     147.6252      

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -              -              -                

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                  223,460,500

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนสามารถพึง่พาตนเอง โดยการสรา้งปจัจยัพื้นฐานในการดาํรงชวีติใหช้มุชน

 พื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิ ัว่ประเทศ

เกิดความพออยู่พอกินตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง รวมถงึเป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของเกษตรกรใหด้ขีึ้น

                1,355,265,700

                1,355,265,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํรไิดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : พื้นที่โครงการพระราชดาํรไิดร้บัการ

พฒันาตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

223,460,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 75,835,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,835,300             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,664,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,408,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 541,500                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,900,000             บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,586,500              บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 52,735,300             บาท

2. งบลงทนุ 147,625,200           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 147,625,200           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,559,500              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 88,000                  บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 88,000                  บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 236,900                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 236,900                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 1,234,600              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 134,600                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ โครงการ

พฒันาการท่องเทีย่วดา้นการเกษตรเขาชะงุม้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดั

ราชบรุ ี1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 146,065,700           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,240,200              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,240,200              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 120 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,825,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,825,000              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 2,456 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 200,000                บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

131



2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 132,800,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 132,800,500            บาท

รวม 37 รายการ (รวม 44,766 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

กรมวชิาการเกษตรเป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นพชื เครื่องจกัรกลการเกษตร 

และเป็นศูนยก์ลางรบัรองตามมาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นพชืในระดบัสากลบนพื้นฐานการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1. สรา้งและถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจิยัดา้นพชืและเครื่องจกัรกลการเกษตรสู่กลุม่เป้าหมาย

2. กาํหนดและกาํกบัดูแลมาตรฐานระบบการผลติและผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ พฒันาระบบ

การตรวจรบัรองสนิคา้เกษตรดา้นพชืใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

3. อนุรกัษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพดา้นพชื แมลง และจลุนิทรยี ์

4. กาํกบั ดูแล และพฒันากฎหมายทีก่รมวชิาการเกษตรรบัผดิชอบ

1. สนบัสนุนงานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่ใหไ้ดเ้ทคโนโลยแีละพนัธุพ์ชืพนัธุใ์หม่

ทีเ่หมาะสมกบัพื้นที ่และคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร

เพิม่ขึ้น

2. สนบัสนุนการขบัเคลือ่นผลงานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตรทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมสู่การ

ใชป้ระโยชนใ์หแ้ก่เกษตรกร

3. ดูแลและรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีพนัธุพ์ชื แมลงศตัรูพชื

และจลุนิทรยี ์ทีส่ามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการวจิยัและพฒันา

4. พฒันาการใหบ้รกิารตรวจสอบรบัรองแหลง่ผลติปจัจยัการผลติ และผลติภณัฑเ์กษตรใหต้รงตาม

มาตรฐานสากล เพือ่สรา้งความม ัน่ใจ น่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบัของตลาดภายในประเทศ

และต่างประเทศ

5. ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการผลติพชืทีเ่หมาะสมในพื้นทีใ่หแ้ก่เกษตรกรในโครงการพระราชดาํริ

สามารถนาํไปปรบัใชใ้นพื้นทีข่องตนเองได ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวชิาการเกษตร

751,392,500

718,324,700



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 751.3925        718.3247        601.5350        624.9360        630.7270        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 751.3925        718.3247        601.5350        624.9360        630.7270        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. แหล่งผลติ ปจัจยัการผลติ ผลผลติ  และ

ผลติภณัฑเ์กษตรมีคุณภาพปลอดภยัต่อ

ผูบ้รโิภคตามมาตรฐานและสอดคลอ้งตาม 

พ.ร.บ. ที่กรมวชิาการเกษตร กาํกบั ดูแล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนปจัจยัการผลติ

และผลติภณัฑเ์กษตรที่ตรวจรบัรองตาม

มาตรฐานที่กรมวชิาการเกษตรกาํกบั

ตวัอย่าง/

ราย/ฉบบั

129,320/

42,000/

262,000

134,000/

45,000/

300,000

134,500/

50,000/

305,000

135,000/

55,000/

310,000

135,500/

60,000/

315,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: รอ้ยละจาํนวนปจัจยั

การผลติสุ่มตรวจจากรา้นคา้ผ่านมาตรฐาน

รอ้ยละ  - 93 93 93 93

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 374.9212     353.5095     306.2000     316.9000     321.5000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรมีความรูม้ีความเขา้ใจในการผลติ

พชืและทกัษะดา้นพชื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นพชื

ราย 12,000 12,000 12,500 13,000 13,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: เกษตรกรผูร้บับรกิาร

ไดร้บัการพฒันาความรูเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 98.4707       90.4159       126.6500     137.4100     137.4600     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. งานวจิยัดา้นพชืไดร้บัการสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัและ

โครงการวจิยัเดี่ยวที่ดาํเนินการ

แผน

งานวจิยั

และ

โครงการ

วจิยัเดี่ยว

155 227 261 286 313

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัและ

เทคโนโลยทีี่นาํไปใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติพชืใหก้บัเกษตรกร

เรื่อง 11 12 13 14 15

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนพนัธุกรรมพชื

จลุนิทรยีเ์หด็แมลงที่อนุรกัษไ์วใ้ชป้ระโยชน์

เพิม่ขึ้น

สายพนัธุ ์ 36,500 40,000 40,000 40,000 40,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 278.0006     274.3993     168.6850     170.6260     171.7670     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 90,415,900                      

1. แผนงานพื้นฐาน 627,908,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 627,908,800                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 90,415,900                   
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 480.8921            219.5024            5.7097               12.2205             718.3247            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

399.5780            210.4006            5.7097               12.2205             627.9088            

ผลผลติที่ 1 : งานวจิยัดา้นพชืและ

เทคโนโลยกีารเกษตร

           133.3859            123.0832               5.7097              12.2205            274.3993

ผลผลติที่ 2 : สนิคา้เกษตรมคุีณภาพได ้

มาตรฐาน

           266.1921              87.3174                    -                      -              353.5095

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

81.3141             9.1018               -                      -                      90.4159             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             81.3141               9.1018                    -                      -                90.4159

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

133.3859    123.0832 5.7097      12.2205    274.3993   

19.8591       -             -              -              19.8591      

70.2168       123.0832   5.7097       12.2205      211.2302     

43.3100       -             -              -              43.3100      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แผนงานวจิยั

และ

โครงการวจิยั

เดีย่ว

155

 ( 155 )

227 261 286 313

เรื่อง 11

 ( 11 )

12 13 14 15

สายพนัธุ์ 36,500

( 36,500 )

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

ลา้นบาท 278.0006      274.3993   168.6850     170.6260     171.7670     

ลา้นบาท 278.0006      274.3993   168.6850     170.6260     171.7670     

ลา้นบาท 142.9180      133.3859   147.7270     149.6680     150.8090     

ลา้นบาท 116.8948      123.0832   -              -              -              

ลา้นบาท 5.3873         5.7097      5.9580       5.9580       5.9580       

ลา้นบาท 12.8005       12.2205     15.0000      15.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแผนวจิยัหลกัที่ดาํเนินการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัและเทคโนโลยทีี่นาํไปใช ้

ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชืใหก้บัเกษตรกร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพนัธุกรรมพชืจลุนิทรยี ์เหด็ แมลง

ที่อนุรกัษไ์วใ้ชป้ระโยชน์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารความหลากหลายทางชวีภาพ

2. วจิยัและพฒันา

3. การขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  627,908,800

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร                  274,399,300

 - เพือ่ใหไ้ดพ้นัธุพ์ชืและเทคโนโลยกีารเกษตรที่ไดผ้ลผลติสูง มคุีณภาพ ตรงตามความตอ้งการของตลาด 

 - เพือ่รวบรวมพนัธุพ์ชื แมลง และจลุนิทรยี ์เพือ่ใชใ้นการพฒันางานวจิยัและเป็นแหลง่ศึกษาเรยีนรู ้

   แก่ประชาชนท ัว่ไป

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 274,399,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 133,385,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,385,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,509,300              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,610,300              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,152,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 768,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,152,000              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 100,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,264,500             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,860,100              บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 23,800                  บาท

(10) ค่าจดันทิรรศการ 1,507,300              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 1,236,700              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 6,769,900              บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,945,400              บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,564,900              บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 33,921,700             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 60,000,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 45,000,000             บาท

(2) ค่าประปา 3,750,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 11,250,000             บาท

2. งบลงทนุ 123,083,200           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 123,083,200           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 92,062,700             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,879,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,376,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลปลาบ่า อาํเภอภเูรอื 

จงัหวดัเลย 1 คนั 1,214,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี 

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท
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(4) รถบรรทกุขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 3,000 ซซีี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 80 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,075,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,452,900              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,452,900              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 197 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารเกษตร 11,603,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,203,000              บาท

รวม 45 รายการ (รวม 48 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลบางหลวง อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 คนั 1,100,000              บาท

(3) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลรอบเวยีง อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 คนั 1,100,000              บาท

(4) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลวสิยัใต ้อาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 1 คนั 1,100,000              บาท

(5) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 

ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั 1,100,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑส์าํรวจ 500,800                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 500,800                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 69,627,000             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 40,858,400             บาท

รวม 145 รายการ (รวม 161 หน่วย)

(2) เครือ่งย่อยตวัอย่างชนดิไมโครเวฟ ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 1 เครือ่ง 1,377,900              บาท

(3) ชดุเครือ่งสกดัไขมนัแบบอตัโนมตั ิตาํบลรตันวาปี อาํเภอรตันวาปี

จงัหวดัหนองคาย 1 ชดุ 2,271,100              บาท

(4) ชดุเครือ่งสกดัไขมนัแบบอตัโนมตั ิตาํบลหว้ยนํา้ขาว อาํเภอคลองท่อม

จงัหวดักระบี ่1 ชดุ 2,086,500              บาท

(5) ชดุตรวจลายพมิพด์เีอน็เอของพชื ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 1,605,000              บาท

(6) เครือ่งวเิคระหธ์าตอุาหารในสภาวะอนุภาค (AAS) ตาํบลจรเขส้ามพนั 

อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 เครือ่ง 1,300,000              บาท

(7) เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณคารบ์อน ไนโตรเจน และซลัเฟอร ์ในดนิและพชื 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,280,000              บาท

(8) ถงัหมกัจลุนิทรยีใ์นสภาวะไรอ้ากาศแบบแรงบดิสูง แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,500,000              บาท
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(9) เครือ่งนึ่งฆ่าเชื้อแบบสเปรยน์ํา้ ขนาด 350 ลติร พรอ้มเครือ่งปิด

ปากถงุเพาซ ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,003,600              บาท

(10) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 

1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(11) เครือ่งวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชื แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรงุเทพมหานคร  1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(12) เครือ่งอบทาํผงแหง้แบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  

กรงุเทพมหานคร  1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

(13) ตูค้วบคมุอณุหภมูคิวามชื้น แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 1,444,500              บาท

(14) กลอ้งจลุทรรศน ์ระบบ Differential Interference Contrast (DIC)

พรอ้มชดุถ่ายภาพและประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร  1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,020,500             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,526,100              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,526,100              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,287,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 15,287,100             บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,205,300              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,205,300              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,874,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,874,900              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,055,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,055,900              บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 197,800                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 197,800                บาท
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2.1.2.7 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 6,500,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.8 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,373,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,373,400              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 5,709,700              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,709,700              บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิชมรมมะพรา้วแห่งเอเชยีและแปซฟิิก (Asian and Pacific

Coconut Community : APCC) 750,000                บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมพชืสวนระหวา่งประเทศ (International Society for  

Horticultural  Science : ISHS) 9,000                   บาท

3) ค่าบาํรงุสมาคม (International Association of Horticultural Producers :

IAHP) 56,300                  บาท

4) ค่าบาํรงุกลุม่ทีป่รกึษาวา่ดว้ยการวจิยัการเกษตรระหวา่งประเทศ (Consultative

Group on International Agricultural Research : CGIAR) 3,750,000              บาท

5) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมเอเซยีและแปซฟิิกดา้นสถาบนัวจิยัเกษตร (Asia - 

Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI) 375,000                บาท

6) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมทดสอบเมลด็พนัธุร์ะหวา่งประเทศ (International 

Seed Testing Association : ISTA) 409,900                บาท

7) ค่าบาํรงุสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy 9,300                   บาท

8) ค่าบาํรงุสมาชกิสมาคมเมลด็พนัธุแ์ห่งภาคพื้นเอเซยีและแปซฟิิก (The  Asia 

& Pacific Seed Association : APSA) 10,200                  บาท

9) ค่าบาํรงุสมาชกิ Regional Network on Pesticide for Asia and the 

Pacific : RENPAP 340,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 12,220,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 12,220,500             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

266.1921    87.3174   -             -             353.5095   

266.1921      87.3174     -              -              353.5095     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัอย่าง/ราย/

ฉบบั

129,320/

42,000/

262,000

 ( 100,000/

38,000/

200,000 )

13,400/

45,000/

300,000

134,500/

50,000/

305,000

135,000/

55,000/

310,000

135,500/

60,000/

315,000

รอ้ยละ  - 93 93 93 93

ลา้นบาท 374.9212      353.5095   306.2000     316.9000     321.5000     

ลา้นบาท 374.9212      353.5095   306.2000     316.9000     321.5000     

ลา้นบาท 287.1609      266.1921   306.2000     316.9000     321.5000     

ลา้นบาท 87.7603       87.3174     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนปจัจยัการผลติและผลติภณัฑ์

เกษตรที่ตรวจรบัรองตามมาตรฐานที่กรม

วชิาการเกษตรกาํกบั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละจาํนวนปจัจยัการผลติสุ่มตรวจจาก

รา้นคา้ผ่านมาตรฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมกาํกบั

ดูแลตาม พ.ร.บ.

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 353,509,500

 - เพือ่ยกระดบัดา้นมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภยัของสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย เพือ่ประโยชน์

   ท ัง้ของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคในประเทศและของผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศ 

 - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนัดา้นสนิคา้เกษตรและอาหารของประเทศอย่างย ัง่ยนื โดยการใชม้าตรฐาน

   คุณภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 353,509,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 266,192,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 217,592,100           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 665,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,890,600             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,798,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 12,516,100             บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 68,270,100             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,487,900              บาท

(7) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 3,198,100              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 2,288,600              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 12,688,200             บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 4,310,400              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 467,300                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,347,100              บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,059,600              บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 61,453,900             บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,441,100              บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,654,200              บาท

(17) วสัดกุารเกษตร 11,558,000             บาท

(18) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 497,900                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 48,600,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 33,600,000             บาท

(2) ค่าประปา 7,000,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 8,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 87,317,400             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 87,317,400             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 42,430,200             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,802,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,374,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท
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(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 

ซซี ี หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลบางหลวง

อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 35,628,200             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,978,200              บาท

รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)

(2) เครือ่ง Liquid chromatography-mass spectromotry (LC-MS/ms)

ตาํบลแม่เหยีะ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 16,000,000             บาท

(3) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าธาตโุลหะ ตาํบลท่าพระ อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 เครือ่ง 3,750,000              บาท

(4) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟ ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(5) เครือ่งเพิม่ปรมิาณและตรวจสอบสารพนัธุกรรม แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 5,900,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 44,887,200             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,081,900              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 7,081,900              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,383,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,683,000              บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารตรวจสอบปจัจยัการผลติทางการเกษตร ตาํบลแม่เหยีะ

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 หลงั 29,700,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 530,200                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 530,200                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 881,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 881,000                บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,011,100              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,011,100              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

81.3141      9.1018    -             -             90.4159    

81.3141       9.1018      -              -              90.4159      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 12,000

( 11,500 )

12,000 12,500 13,000 13,500

รอ้ยละ 90

 ( - )

90 90 90 90

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการใหบ้รกิารทาง

วชิาการดา้นพชื

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรผูร้บับรกิารไดร้บัการ

พฒันาความรูเ้พิม่ขึ้น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนวชิาการเกษตรดา้นพชืในโครงการพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 - เพือ่พฒันาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรดิา้นวชิาการเกษตรดา้นพชืและโครงการพเิศษ 

   ปี พ.ศ. 2561 ใหม้คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทของสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษ

   เพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) และแผนแม่บทของมลูนิธิ

   ชยัพฒันา 

 - เพือ่พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรดิา้นวชิาการเกษตรดา้นพชื

   และโครงการพเิศษใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชืเศรษฐกิจ และพชืทอ้งถิน่ เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ใจเขา้ถงึ

   องคค์วามรูท้ี่ถกูตอ้งและเหมาะสม และไดม้สี่วนร่วมในการพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ในการนาํไปสู่

   การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน  ลดรายจ่าย เพิม่รายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

   อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรดิา้นวชิาการเกษตรดา้นพชืและโครงการพเิศษ 

 - เพือ่ขยายผลปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การพฒันาภาคเกษตรกรรม

 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิ ัว่ประเทศ

                  590,406,600

                  590,406,600

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                   90,415,900

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   90,415,900
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เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 98.4707        90.4159     126.6500     137.4100     137.4600     

ลา้นบาท 98.4707        90.4159     126.6500     137.4100     137.4600     

ลา้นบาท 98.2297       81.3141     126.6500     137.4100     137.4600     

ลา้นบาท 0.2410         9.1018      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 90,415,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 81,314,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 71,314,100             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,725,900              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 785,200                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 294,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 270,100                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 11,785,800             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 238,200                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 675,100                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 13,021,600             บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 1,042,400              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 182,300                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 85,100                  บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,404,400              บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 12,726,100             บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 19,777,800             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,000,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 9,101,800              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,101,800              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,737,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,751,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,751,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารเกษตร 796,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 796,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑส์าํรวจ 25,000                  บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 25,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 165,000                บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 165,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,364,800              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,384,800              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4,384,800              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,980,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,980,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

2. ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรใหม้ขีดีความสามารถในการผลติและจดัการสนิคา้เกษตร

ตามความตอ้งการของตลาด

3. ใหบ้รกิารทางการเกษตรตามสภาพปญัหาและความตอ้งการของเกษตรกร

4. ศึกษา วจิยั และพฒันางานดา้นการส่งเสรมิการเกษตร และบูรณาการการทาํงานกบัทกุภาคส่วน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิการเกษตร

869,651,900

841,901,600

      ในการผลติ และบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐานและพึง่พาตนเองได ้

กรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นองคก์รทีมุ่ง่ม ัน่ในการส่งเสรมิและพฒันาใหเ้กษตรกรอยู่ดมีสุีขอย่างย ัง่ยนื

เกษตรกร ครอบครวัเกษตรกร องคก์รเกษตรกร วสิาหกจิชมุชน มคีวามเขม้แขง็ มคีวามสามารถ

1. ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร ครอบครวัเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และวสิาหกจิชมุชน

ใหม้คีวามเขม้แขง็ และสามารถพึง่พาตนเองได ้



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 869.6519        841.9016        640.9327        641.0827        641.0827        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 869.6519        841.9016        640.9327        641.0827        641.0827        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ศกัยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

และเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการ

บรกิารทางการเกษตร และพฒันาใหม้ี

ความเขม้แขง็

ราย 87,555 91,865 91,865 91,865 91,865

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาใหส้ามารถ

เพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 769.0787     750.1002     547.7313     547.7313     547.7313     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เกษตรกรไดร้บัการพฒันาอาชีพทาง

การเกษตรเพือ่สรา้งความเขม้แข็งและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีใหม้คีวามเขม้แขง็

ราย 61,400 62,500 62,500 62,500 62,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ที่ไดร้บัการพฒันาอาชพี สามารถนาํความรู ้

ไปใชใ้นการทาํการเกษตรของตนเองได ้

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 97.2732       88.2014       88.2014       88.2014       88.2014       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาตามแนวทาง

ของโครงการหลวง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บั

การถ่ายทอดความรูด้า้นการผลติพชืในพื้นที่

โครงการหลวง และเหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของชมุชน

ราย 1,800 1,800 2,000 2,000 2,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของเกษตรกร

ที่เขา้ร่วมโครงการสามารถนาํความรูท้ี่ไดร้บั

ไปพฒันาการผลติของตนเองไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.3000        3.6000        5.0000        5.1500        5.1500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

   (ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

 แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 91,801,400                      

1. แผนงานพื้นฐาน 750,100,200                 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 750,100,200                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 91,801,400                   
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 596.5342            205.3689            -                      39.9985             841.9016            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

504.7328            205.3689            -                      39.9985             750.1002            

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพ

           504.7328            205.3689                    -                39.9985            750.1002

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

91.8014             -                      -                      -                      91.8014             

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

              3.6000                    -                      -                      -                 3.6000

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             88.2014                    -                      -                      -                88.2014

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

504.7328    205.3689   -             39.9985    750.1002   

173.5685      -               -              18.0000      191.5685     

3.0000         -               -              -              3.0000       

328.1643      205.3690     -              21.9985      555.5317     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 87,555 91,865 91,865 91,865 91,865

 ( 61,421 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 36.42 )

ลา้นบาท 769.0787      750.1002     547.7313     547.7313     547.7313     

ลา้นบาท 769.0787      750.1002     547.7313     547.7313     547.7313     

ลา้นบาท 578.6675      504.7328     505.9973     505.9973     505.9973     

ลา้นบาท 148.6772      205.3689     -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 41.7340       39.9985      41.7340      41.7340      41.7340      

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการบรกิาร

ทางการเกษตรและพฒันาใหม้คีวามเขม็แขง็

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาใหส้ามารถเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

3. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

 - ส่งเสรมิเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใหม้คีวามเขม้แขง็

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

2. การพฒันาการผลติสนิคา้เกษตร

 - เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ที่

1. การพฒันาเกษตรกร

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  750,100,200

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ                  750,100,200
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ 750,100,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 504,732,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 386,978,500           บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 11,461,000             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 45,523,900             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,960,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 960,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 160,838,500            บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 113,059,000            บาท

(8) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนยีม 45,000                  บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 6,001,200              บาท

(10) ค่าโลแ่ละเงนิรางวลั 1,698,000              บาท

(11) ค่าบาํรงุรกัษาระบบเครอืข่ายและคอมพวิเตอร์ 4,000,000              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 3,782,900              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(14) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,000,000              บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 31,649,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 117,754,300           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 62,661,600             บาท

(2) ค่าประปา 5,093,300              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 14,499,400             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 35,500,000             บาท

2. งบลงทนุ 205,368,900           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 205,368,900           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 85,891,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 7,146,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,146,000              บาท

  รวม 150 รายการ (รวม 238 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 58,605,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 46,465,000             บาท

  รวม 65 รายการ (รวม 70 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนยเ์ทคโนโลยสีาร

    สนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท
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(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์กองวจิยัและพฒันางาน

    ส่งเสรมิการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 คนั 1,214,000              บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรอาํเภอ

    เมอืงราชบรุ ี ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 คนั 1,214,000              บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

    นนทบรุ ีตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,214,000              บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

    ระนองตาํบลเขานเิวศน ์อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 1,214,000              บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

    ปทมุธาน ีตาํบลบา้นฉาง อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 คนั 1,214,000              บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

    พระนครศรอียุธยา ตาํบลคลองสวนพลู อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 คนั
1,214,000              บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

    หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

    กาฬสนิธุ ์ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 1,214,000              บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

     หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

     สมทุรสงคราม ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

     สมทุรสงคราม 1 คนั 1,214,000              บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซีี

     หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

     สุพรรณบรุ ีตาํบลร ัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,250,000             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,098,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 220 หน่วย)

(2) ระบบป้องกนัภยัคกุคามบนเครอืข่ายเสมอืน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

    และการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 13,152,000             บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,890,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,890,000              บาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 119,477,900           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,198,700             บาท

46,198,700             บาท

  รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,137,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,137,600              บาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,734,200             บาท

42,734,200             บาท

  รวม 112 รายการ (รวม 112 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,653,700             บาท

22,653,700             บาท

  รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,753,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,753,700              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 39,998,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 18,388,700             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอทุยานผกัพื้นบา้นเพือ่การยงัชพีเฉลมิพระเกยีรติ 4,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพศูนยส์่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร

   ดา้นพนัธุพ์ชืเพาะเลี้ยง 14,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการประชมุหารอืและกจิกรรมความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2,609,800              บาท

5) โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูา ดา้นการศึกษา 

   (สถาบนัเทคโนโลยกีาํปงสปือ) กรมส่งเสรมิการเกษตร  แขวงลาดยาว 

   เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1,000,000              บาท

          (1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

          (1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

          (1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

3.6000       -             -             -             3.6000      

3.6000         -               -              -              3.6000       

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 6,300 1,800 2,000 2,000 2,000

 ( 6,050 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 86.11 )

   กบัศกัยภาพพื้นที่

 - เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวไทยภเูขามอีาหารบรโิภคในครวัเรอืนอย่างเพยีงพอ ลดรายจ่ายและเกิดรายได ้

   จากการจาํหน่ายผลผลติ

 - เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวไทยภเูขาบนพื้นที่สูง มทีกัษะองคค์วามรูก้ารผลติทางการเกษตรที่ถกูตอ้งและเหมาะสม

 - สามารถประกอบอาชพีการเกษตรบนพื้นที่สูงไดอ้ย่างย ัง่ยนื

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอด

และเหมาะสมกบัศกัยภาพของชมุชน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ความรูด้า้นการผลติพชืในพื้นที่โครงการหลวง

สามารถนาํความรูท้ี่ไดร้บัไปพฒันาการผลติของตนเอง

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง จาํนวน 38 แห่ง ในพื้นที่ดาํเนินงานของศูนยส์่งเสรมิ

                   30,585,100

                   30,585,100

หน่วย:ลา้นบาท

 จงัหวดัพะเยา

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                   91,801,400

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                    3,600,000

 และพฒันาอาชพีการเกษตร (เกษตรที่สูง) 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน ลาํพนู และ
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เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 11.9851        3.6000        5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 11.9851        3.6000        5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 11.9851       3.6000        5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 3,600,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,600,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,600,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 185,000                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,350,000              บาท

(3) วสัดกุารเกษตร 2,065,000              บาท
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บาท

8.2.2.1   วตัถปุระสงค์

8.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

88.2014      -             -             -             88.2014    

88.2014       -               -              -              88.2014      

8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 61,400 62,500 62,500 62,500 62,500

 ( 11,050 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 18.00 )

ลา้นบาท 97.2732        88.2014       88.2014      88.2014      88.2014      

ลา้นบาท 97.2732        88.2014       88.2014      88.2014      88.2014      

ลา้นบาท 97.2732       88.2014      88.2014      88.2014      88.2014      

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพีใหม้คีวามเขม้แขง็

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่ไดร้บัพฒันาอาชพี

สามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการทาํการเกษตร

รวมทัง้สิ้น

ของตนเองได ้

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                  450,078,800

                  450,078,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   88,201,400

 - เพือ่สนองงานโครงการพระราชดาํริ

 77 จงัหวดั

 - เพือ่ขยายองคค์วามรูโ้ครงการพระราชดาํริ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 88,201,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 88,201,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 88,201,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,509,700              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 200,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 14,585,200             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 35,119,700             บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 160,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 35,626,800             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

2. สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัประโยชนจ์ากการเป็นสมาชกิในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

      สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรเขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาและรกัษาสมดุลทางเศรษฐกจิและสงัคม

1. พฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รและระบบการพฒันาขดีความสามารถบคุลากรของ

1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ กาํกบั แนะนาํการดาํเนินงานใหม้คีวามเขม้แขง็

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

1,086,177,500

886,648,000

      ในระดบัฐานรากของประเทศ

สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร และกรมส่งเสรมิสหกรณ์

2. ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ดว้ยการบรหิารจดัการและเทคโนโลยสีมยัใหม่

3. พฒันาระบบการกาํกบัดูแลสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ดว้ยระบบการจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. พฒันาระบบการรกัษาเสถยีรภาพของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร และการสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ี



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,086.1775 886.6480        720.7223        754.6525        794.1191        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,086.1775 886.6480        720.7223        754.6525        794.1191        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งและพฒันาสูม่าตรฐาน

เป็นที่ยอมรบัของสมาชิกและสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสหกรณ/์

กลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

แห่ง 13,193 13,136 13,300 13,400 13,500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 994.2472 825.5296 674.3174 707.0564 741.4323 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ

มีศกัยภาพในการใหบ้รกิารสมาชิก

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถาบนั

เกษตรกร/หมู่บา้นในพื้นที่โครงการหลวง

ไดร้บัการส่งสรมิและพฒันาดา้นการสหกรณ์

แห่ง 89 91 93 95 97

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถาบนัเกษตรกร/

โรงเรยีน/กลุม่ชาวบา้นในพื้นที่โครงการ

พระราชดาํรไิดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาดา้น

การสหกรณ์

แห่ง 998 1,037 1,040 1,050 1,060

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 91.9303       61.1184       46.4049       47.5961       52.6868       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 11.9600      -              -              -              -              

1. ผลผลติ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การแนะนาํส่งเสรมิและกาํกบั

1 11.9600       -                -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 1 11.9600      -              -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  11,960,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 825,529,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ และสรา้งการเติบโต

จากภายใน

825,529,600                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 61,118,400                   

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 61,118,400                      

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 656.5274            117.7878            101.9945            10.3383             886.6480            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

และสรา้งการเติบโตจากภายใน

618.6002            117.7878            78.8033             10.3383             825.5296            

ผลผลติที่ 1 : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการแนะนาํส่งเสรมิและกาํกบั

           618.6002            117.7878              78.8033              10.3383            825.5296

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

37.9272             -                      23.1912             -                      61.1184             

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่

โครงการหลวง

              9.9981                    -                 1.1939                    -                11.1920

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             27.9291                    -                21.9973                    -                49.9264

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

 825,529,600 บาท

 825,526,900 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

618.6002    117.7878   78.8033    10.3383    825.5296   

7.0000         -               -              -              7.0000        

-                -               58.5300      -              58.5300      

14.1571        15.1625      -              -              29.3196      

-                -               10.1015      -              10.1015      

597.4431      102.6253     10.1718      10.3383      720.5785     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 13,193 13,136 13,300 13,400 13,500

 ( 10,580 )

ราย  - 50,000 50,000 50,000 50,000

รอ้ยละ  - 3 3 3 3

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโตจากภายใน

การส่งเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิสหกรณภ์าคเกษตร/

กลุม่เกษตรกรเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : ปรมิาณธุรกิจของสหกรณ/์

กลุม่เกษตรกรเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รกัษาค่าเป้าหมายสหกรณผ่์านมาตรฐาน

ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รกัษาค่าเป้าหมายกลุม่เกษตรกรผ่าน

มาตรฐานไม่นอ้ยกว่า

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการแนะนําสง่เสรมิและกาํกบั

   การดาํเนินงานของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรใหม้คีวามเขม้แขง็ พฒันาศกัยภาพสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร

   และพฒันาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรบัของสมาชกิและสงัคม

 - เพือ่ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกร/ประชาชน ในการจดัต ัง้สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ส่งเสรมิและพฒันา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดังานมหกรรมสนิคา้สหกรณ์

 - เพือ่ส่งเสรมิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร เพิม่ขดีความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ พฒันาสนิคา้/ผลติภณัฑ์

   ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ใหม้มีลูค่าเพิม่และไดม้าตรฐาน และเพิม่ช่องทางการจาํหน่าย

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

2. ชดเชยการขาดทุนจากการบรหิารจดัการลาํไยปี 2548

3. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4. ชดเชยนํา้นมโคที่เททิ้งเน่ืองจากโรงงานผูร้บัซื้อประสบอทุกภยัปี 2554

5. ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 994.2472       825.5296     674.3174     707.0564     741.4323     

ลา้นบาท 626.3787      618.6002     654.7802     687.5192     721.8951     

ลา้นบาท 112.9996      117.7878     -              -              -               

ลา้นบาท 220.3912      78.8033      9.1989       9.1989       9.1989        

ลา้นบาท 34.4777        10.3383      10.3383      10.3383      10.3383      

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการแนะนําสง่เสรมิและกาํกบั 825,529,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 618,600,200            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 577,246,900            บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 565,286,900            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 9,329,900               บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 3,515,200               บาท

(3) ค่าธรรมเนียมศาล 2,000,000               บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 255,115,400            บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 26,661,400             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 12,537,700             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 6,719,700               บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,328,700               บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบริการ 102,643,300            บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 84,454,000             บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 23,753,600             บาท

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 19,123,300             บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 1,600,000               บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 3,707,900               บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,834,800               บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,344,000               บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,618,000               บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11,960,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 59,856,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 12,016,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 41,353,300             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 18,755,500             บาท

(2) ค่าประปา 2,074,700               บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 12,353,600             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,762,400               บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 5,407,100               บาท
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2. งบลงทุน 117,787,800            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 117,787,800            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 78,688,500             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 6,213,000               บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,213,000               บาท

รวม 57 รายการ (รวม 136 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 55,873,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 49,433,000             บาท

รวม 39 รายการ (รวม 58 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กิโลวตัต ์สาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดัพษิณุโลก อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,288,000               บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กิโลวตัต์

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณท์ี่ 3 จงัหวดัชลบุรี อาํเภอเมอืงชลบุรีจงัหวดั

ชลบุรี 1 คนั 1,288,000               บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กิโลวตัต ์สาํนกังาน

สหกรณจ์งัหวดัมกุดาหาร อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 1,288,000               บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ศูนยถ์่ายทอด

เทคโนโลยกีารสหกรณท์ี่ 2 จงัหวดัปทุมธานี อาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทุมธานี 1 คนั 1,288,000               บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กิโลวตัต ์สาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดัสุรินทร ์อาํเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์1 คนั 1,288,000               บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,162,500             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,162,500             บาท

รวม 126 รายการ (รวม 389 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายโครงการปรบัปรุงระบบจดทะเบยีนสหกรณ ์เพือ่เชื่อมโยงกบัระบบ

จดทะเบยีนกลุม่เกษตรกร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,000,000               บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,440,000               บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,440,000               บาท

รวม 28 รายการ (รวม 40 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 39,099,300             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,442,800               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 7,442,800               บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,475,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 23 รายการ (รวม 26 หน่วย) 12,475,500             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,414,100               บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 21 รายการ (รวม 22 หน่วย) 9,414,100               บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,124,500               บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย) 3,124,500               บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 6,642,400               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,642,400               บาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 78,803,300             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 78,803,300             บาท

1) เงนิอุดหนุนสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 5,000,000               บาท

2) เงนิอุดหนุนเพิม่ศกัยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจาย

สนิคา้ของสหกรณ์ 974,800                 บาท

3) เงนิอุดหนุนบาํรุงองคก์รระหวา่งประเทศ 85,000                  บาท

4) เงนิอุดหนุนใหส้หกรณเ์พือ่ชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจดัการลาํไย

ปี 2548 58,530,000             บาท

5) เงนิอุดหนุนสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรดเีด่นระดบัชาติ 4,112,000               บาท

6) เงนิอุดหนุนชดเชยนํา้นมโคเททิ้งเน่ืองจากโรงงานผูร้บัซื้อประสบอุทกภยั

ปลายปี 2554 10,101,500             บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 10,338,300             บาท

1) ค่าจดัที่ดนิในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 1,110,600               บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 9,227,700               บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

9.9981       -             1.1939      -             11.1920    

9.9981         -               1.1939       -              11.1920      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 330 91 93 95 97

( 330 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

ลา้นบาท 65.8084        11.1920      10.4980      11.0229      11.5740      

ลา้นบาท 65.8084        11.1920      10.4980      11.0229      11.5740      

ลา้นบาท 37.1498        9.9981        10.4980      11.0229      11.5740      

ลา้นบาท 4.6485         -               -              -              -               

ลา้นบาท 24.0101        1.1939        -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการหลวงไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการหลวงมปีรมิาณธุรกิจเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถาบนัเกษตรกร/หมู่บา้นในพื้นที่

ดา้นการสหกรณ์

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง                   11,192,000

 เพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงใหม้คีวามเขม้แขง็

 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาํพนู น่าน กาํแพงเพชร กาญจนบุร ีตาก และลาํปาง

                  110,095,300

                  110,095,300

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                   61,118,400

172



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 11,192,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 9,998,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,998,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 3,946,600               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,006,400               บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 934,500                 บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 110,600                 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,193,900              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,193,900              บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 398,900                 บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 398,900                 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 795,000                 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 795,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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บาท

8.2.2.1   วตัถปุระสงค์

8.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2564)

8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

27.9291      -             21.9973    -             49.9264    

27.9291        -               21.9973      -              49.9264      

8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 1,791 1,037 1,040 1,050 1,060

( 1,791 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

ลา้นบาท 142.6951       49.9264      35.9069      36.5732      41.1128      

ลา้นบาท 142.6951       49.9264      35.9069      36.5732      41.1128      

ลา้นบาท 67.3071        27.9291      29.3256      30.7919      32.3315      

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท 75.3880        21.9973      6.5813       5.7813       8.7813        

ลา้นบาท -                -               -              -              -               

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

มปีรมิาณธุรกิจเพิม่ขึ้น

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

พระราชดาํริ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถาบนัเกษตรกร/โรงเรยีน/กลุม่

ชาวบา้นในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาดา้นการสหกรณ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการอนัเน่ืองมาจากโครงการพระราชดาํริ

                  306,214,400

                  306,214,400

ที่ดขีึ้น เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการครองชพี มุง้เนน้การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื รวมท ัง้ในดา้นการป้องกนัและลดความเสยีหายจาก

ภยัธรรมชาติต่างๆ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   49,926,400

เพือ่ดาํเนินการช่วยชาวเขาใหส้ามารถช่วยเหลอืตนเองในการปลูกพชืที่มปีระโยชนแ์ละมมีาตรฐานความเป็นอยู่

 พื้นที่โครงการอนัเน่ืองมากจากพระราชดาํรทิ ัว่ประเทศ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

1. พฒันาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

49,926,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 27,929,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,929,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 10,837,600             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 438,000                 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 13,597,500             บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 2,056,000               บาท

(5) วสัดุการเกษตร 1,000,000               บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 21,997,300             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,997,300             บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 2,261,000               บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,261,000               บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 10,955,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,955,000             บาท

รวม 24 รายการ (รวม 53 หน่วย)

3) เงนิอุดหนุนเพือ่ดาํเนินกิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 932,500                 บาท

4) เงนิอุดหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณใ์นพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 7,848,800               บาท

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

175





 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

องคก์รนาํดา้นหมอ่นไหมในอาเซยีน พฒันาไหมไทยอย่างย ัง่ยนืสู่สากล

1. อนุรกัษแ์ละคุม้ครองพนัธุกรรมหมอ่นไหม วสัดุยอ้มส ีและสบืสานวฒันธรรมภมูปิญัญา

2. วจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นหมอ่นไหมแบบครบวงจร

เกีย่วกบัหมอ่นไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

269,863,600

229,877,500

กระบวนการผลติตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด เพือ่ใหเ้กษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพการผลติดา้นหมอ่นไหมและมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น

3. บรกิารวชิาการและปจัจยัการผลติดา้นหมอ่นไหมทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐาน

4. ส่งเสรมิ พฒันาการผลติและสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการดา้นหมอ่นไหม

5. ส่งเสรมิและพฒันาการตลาดหมอ่นไหม การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานการผลติสนิคา้

หมอ่นไหม

6. พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในภารกจิทีร่บัผดิชอบและเป็นองคก์รแห่งความผาสุก

7. ดาํเนินงานเกี่ยวกบัความร่วมมอืต่างประเทศดา้นหมอ่นไหม

อนุรกัษแ์ละสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รกัษามรดกทางวฒันธรรมไหมไทยตามพระราชดาํรขิอง

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนีินาถ โดยการพฒันาการผลติเสน้ไหมและผา้ไหมเขา้สู่



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 269.8636        229.8775        209.6913        188.6065        188.6065        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 269.8636        229.8775        209.6913        188.6065        188.6065        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. การพฒันาหม่อนไหมและผลติภณัฑใ์หม้ี

คุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ศูนยเ์รยีนรูเ้ชงิอนุรกัษ์

ดา้นหม่อนไหมไมย้อ้มสแีละผา้ไหม

แห่ง 12 15 15 17 17

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เกษตรกรไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพในดา้นหม่อนไหม

ราย 710 1,000 1,850 1,950 2,050

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เกษตรกรไดร้บัการบรกิาร

พนัธุห์ม่อนไหมและวสัดุยอ้มสี

ราย 8,500 10,000 10,000 12,000 15,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 255.4532     215.4671     195.2809     174.1961     174.1961     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. กษตรกรในพื้นที่โครงการไดร้บัการสง่เสรมิ

พฒันาอาชีพดา้นหม่อนไหมตามหลกัปรชัญา

เศรษฐพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:เกษตรกรไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นหม่อนไหมตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ราย 1,000 1,000 2,100 2,200 2,300

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.4104       14.4104       14.4104       14.4104       14.4104       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 -  21.0848 -  -  -  

1. ผลผลติ : การผลติสนิคา้หม่อนไหมไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันา

1 -                21.0848       -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 1 -  21.0848 -  -  -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  -  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 14,410,400 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 14,410,400 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 215,467,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 215,467,100 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 158.2914            43.6471             0.6207               27.3183             229.8775            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

153.7549            43.6471             0.6207               17.4444             215.4671            

ผลผลติที่ 1 : การผลติสนิคา้หม่อนไหม

ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

           153.7549              43.6471               0.6207              17.4444            215.4671

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

4.5365               -   -   9.8739               14.4104             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

              4.5365 -   -                 9.8739              14.4104

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

153.7549 43.6471 0.6207 17.4444 215.4671

8.7761         -             -               0.6432        9.4193        

36.4744        -             -               6.7412        43.2156      

32.4230        16.0167     -               0.0600        48.4997      

13.5875        -             0.6207        10.0000      24.2082      

52.9711        27.6304     -               -               80.6015      

9.5228         -             -               -               9.5228        

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ศูนย์ 12 15 15 17 17

 ( 9 )

ราย 710 1,000 1,850 1,950 2,050

 ( 626 )

ราย 8,500 10,000 10,000 12,000 15,000

 ( 18,857 )

ลา้นบาท 255.4532       215.4671    195.2809     174.1961     174.1961     

ลา้นบาท 255.4532       215.4671    195.2809     174.1961     174.1961     

ลา้นบาท 169.7431      153.7549    156.7549     156.7549     156.7549     

ลา้นบาท 62.1529        43.6471     21.0848      -               -               

ลา้นบาท 0.7000         0.6207      0.7000        0.7000        0.7000        

ลา้นบาท 22.8572        17.4444     16.7412      16.7412      16.7412      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  215,467,100

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  การผลิตสนิคา้หม่อนไหมไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา                  215,467,100

เพือ่ใหเ้กษตรกรทีป่ระกอบอาชพีดา้นหม่อนไหมสามารถนาํภูมปิญัญาและเทคโนโลยอีงคค์วามรูด้า้นหม่อนไหม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและเผยแพร่งานวจิยัหม่อนไหม

ทาํใหช้วีติความเป็นอยู่ของเกษตรกรม ัน่คง มรีายไดเ้พยีงพอ ต่อการเลี้ยงชพีอย่างย ัง่ยนื และสามารถสบืสาน

ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาในรูปแบบต่างๆ ไปปรบัใชใ้นการปฏบิตัเิพือ่พฒันาการผลติของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ

มรดกทางวฒันธรรมไหมไทยของชาตสิบืไป

2. อนุรกัษแ์ละคุม้ครองหม่อนไหม

3. บรกิารวชิาการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละส่งเสรมิการผลติหม่อนไหม

4. ส่งเสรมิเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม

5. ผลติพนัธุห์ม่อนไหมและวสัดุยอ้มสี

6. สนบัสนุนระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ศูนยเ์รยีนรูเ้ชงิอนุรกัษด์า้นหม่อนไหม

ไมย้อ้มสแีละผา้ไหม

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นหม่อนไหม

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการบรกิารพนัธุ์

หม่อนไหมและวสัดุยอ้มสี

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : การผลติสนิคา้หม่อนไหมไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา 215,467,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 153,754,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 140,757,600           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,409,600              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 12,221,200             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,338,200              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 4,382,500              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 6,800,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 32,495,200             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,099,800              บาท

(8) ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 4,500,000              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นทิรรศการ 5,583,500              บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 196,300                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาดูแลบาํรงุรกัษาและพฒันาระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 3,983,600              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 2,513,300              บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 37,096,900             บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 1,565,800              บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,190,000              บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 7,039,800              บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 830,000                บาท

(18) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 4,014,600              บาท

(19) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,929,600              บาท

(20) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 50,000                  บาท

(21) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,217,700              บาท

(22) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,997,300             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,812,200              บาท

(2) ค่าประปา 1,168,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,567,000              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,449,600              บาท

2. งบลงทนุ 43,647,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 43,647,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,483,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 22,483,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 18,619,000             บาท

รวม 24 รายการ (รวม 34 หน่วย)
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(2)  รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร  1 คนั 1,288,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลเชยีงทอง อาํเภอวงัเจา้ 

จงัหวดัตาก  1 คนั 1,288,000              บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ี

หรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,164,100             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 5,147,400              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,147,400              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,016,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 16,016,700             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ -                         บาท

(1) อาคารวจิยัพฒันามาตรฐานและอนุรกัษพ์นัธุกรรมหม่อนไหม เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 หลงั -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 63,185,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,827,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,272,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 21,084,800             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 620,700                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 620,700                บาท

1) ค่าสมาชกิสมาคมไหมโลก 620,700                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 17,444,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 703,200                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ชงิอนุรกัษด์า้นหม่อนไหม ไมย้อ้มส ี

และผา้ไหม 2,329,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในโครงการธนาคารเชื้อพนัธุกรรมไหม 4,412,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสบืสานตาํนานไหมไทย 10,000,000             บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.5365       -           -             9.8739      14.4104     

4.5365         -             -               9.8739        14.4104      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,000 1,000 2,100 2,200 2,300

 ( 1,124 )

ลา้นบาท 14.4104        14.4104     14.4104       14.4104       14.4104       

ลา้นบาท 14.4104        14.4104     14.4104       14.4104       14.4104       

ลา้นบาท 4.5365         4.5365      4.5365        4.5365        4.5365        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 9.8739         9.8739      9.8739        9.8739        9.8739        

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

 - เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีดา้นหม่อนไหมในพื้นทีโ่ครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรแิละ

โครงการพเิศษ รวมท ัง้พื้นทีใ่กลเ้คียงใหม้อีาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                    14,410,400

8.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสง่เสรมิการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ                    14,410,400

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 ในพื้นทีร่บัผดิชอบของศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกียรตฯิ 21 ศูนย์

                    72,052,000

                    72,052,000

หน่วย:ลา้นบาท

 - เพือ่เป็นการเผยแพร่พระปรชีาสามารถ พระอจัฉรยิภาพ และพระมหากรุณาธคิุณ ของสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์

พระบรมราชนิีนาถทีม่ต่ีอวงการไหมไทย

 - เพือ่ปฏบิตังิานสนองตามแนวพระราชดาํรขิองสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์ พระบรมราชนิีนาถ

และพระบรมวงศานุวงศท์กุพระองค์

      - งบดาํเนินงาน

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรแิละโครงการพเิศษ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

 - เพือ่อนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหม่อนไหม ซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตใิหค้งอยู่ตลอดไป

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

อาชพีดา้นหม่อนไหมตามหลกัปรชัญาเศรษฐพอเพยีง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

184



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 14,410,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,536,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,536,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,997,500              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 539,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 9,873,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการพระราชดาํรแิละโครงการพเิศษ 3,549,900              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการสรา้งทายาทหม่อนไหมในโรงเรยีน 6,324,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

องคก์รหลกัดา้นการบรหิารจดัการทีด่นิ สู่การพฒันาเกษตรกรรมอย่างย ัง่ยนื

1. จดัทีด่นิและบรหิารจดัการทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

2. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกร

3. พฒันาพื้นทีแ่ละส่งเสรมิการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ

4. สนบัสนุนเงนิกองทนุการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

1.เกษตรกรไดร้บัสทิธกิารเขา้ทาํประโยชนใ์นทีด่นิ

2.เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีด่นิไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพีตามแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและองคค์วามรูด้า้นเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

828,246,500

624,844,400



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 828.2465        624.8444        886.8577        666.7252        700.9429        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 828.2465        624.8444        886.8577        666.7252        700.9429        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. สรา้งความเขม้แข็งใหเ้กษตรกร โดยการจดั

ที่ดินและสง่เสรมิพฒันาอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร

ไดร้บัสทิธเิขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏรูิปที่ดนิ

ราย 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในเขต

ปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพี

ราย 44,090 20,330 20,330 20,330 20,330

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ที่เขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏรูิปที่ดนิ

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 604.3236 545.4744 580.1921 610.0030 641.3847 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สง่เสรมิและพฒันาอาชีพเกษตรกรตาม

แนวทางพระราชดําริ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร

ในเขตปฏรูิปที่ดนิไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี

ตามแนวทางพระราชดาํริ

ราย 2,160 2,160 2,500 2,500 2,500

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิอาชพีดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น

ราย 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกร

ในเขตปฏรูิปที่ดนิที่ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี

ตามแนวทางพระราชดาํรนิาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 223.9229 79.3700       306.6656 56.7222       59.5582       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานยุทธศาสตร์ 1 15.9401 265.2059 -  -  -  

1. โครงการ : โครงการส่งเสรมิและอนุรกัษ์

ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย

1 15.9401       265.2059      -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 1 15.9401 265.2059 -  -  -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  15,940,100  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 545,474,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 545,474,400 

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 79,370,000 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 79,370,000 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 508.0344            114.6442            -   2.1658               624.8444            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

456.5856            86.7230             -   2.1658               545.4744            

ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดร้บัการจดัที่ดนิ

และคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม

           393.2615              76.9353 -                 2.1658            472.3626

ผลผลติที่ 2 : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิ

พฒันาศกัยภาพ และสรา้งมลูค่าที่ทาํกิน

             63.3241               9.7877 -   -                73.1118

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

51.4488             27.9212             -   -   79.3700             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและ

อนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย

             23.2886              26.9201 -   -                50.2087

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             28.1602               1.0011 -   -                29.1613

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

393.2615 76.9353 -  2.1658 472.3626

70.6245 -             -              -              70.6245      

129.6140      59.4864     -              2.1658 191.2662     

193.0230      17.4489     -              -              210.4719     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

 ( 42,140 )

ไร่ 4,800,000 4,800,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

 ( 3,121,778 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 66.89 )

ลา้นบาท 511.2326      472.3626 487.3891     511.7584     537.3462     

ลา้นบาท 511.2326      472.3626 487.3891     511.7584     537.3462     

ลา้นบาท 420.1312      393.2615   487.3891     511.7584     537.3462     

ลา้นบาท 88.7091 76.9353     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.3923         2.1658      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  545,474,400

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  เกษตรกรไดร้บัการจดัที่ดินและคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม                  472,362,600

เพือ่จดัหาที่ดนิ กระจายสทิธทิี่ดนิ และจดัที่ดนิใหแ้ก่เกษตรกรผูไ้รท้ี่ดนิทาํกิน หรอืมทีี่ดนิเลก็นอ้ย

ไม่เพยีงพอต่อการครองชพี โดยการมอบสทิธกิารเขา้ทาํประโยชนใ์นที่ดนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ตรวจสอบที่ดนิ

2. บรหิารจดัการ

3. จดัที่ดนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัสทิธิ

เขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏรูิปที่ดนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการตรวจสอบการถอืครองที่ดนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่เขา้ทาํประโยชน์

ในเขตปฏรูิปที่ดนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการจดัที่ดินและคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม 472,362,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 393,261,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 361,309,000           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,214,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฎบิตังิานใหร้าชการ 100,598,500            บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 13,764,000             บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 134,260,000            บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,975,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 4,617,100              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 3,786,000              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 9,956,000              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 22,999,400             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,085,400             บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,397,700              บาท

(12) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 4,924,600              บาท

(13) ค่าดาํเนนิคดแีละค่าธรรมเนยีมศาล 8,975,000              บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 5,696,100              บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 8,922,500              บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 950,000                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,320,000              บาท

(18) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,300,000              บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 500,000                บาท

(20) วสัดคุอมพวิเตอร์ 14,967,700             บาท

(21) วสัดกุารเกษตร 100,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,952,500             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,713,800             บาท

(2) ค่าประปา 1,540,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,193,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,259,300              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,246,200              บาท

2. งบลงทนุ 76,935,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 76,935,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 72,235,900             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 13,869,000             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 13,869,000             บาท

รวม 26 รายการ (รวม 345 หน่วย)
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2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 40,918,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 40,918,000             บาท

รวม 40 รายการ (รวม 52 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,972,900             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,772,900             บาท

รวม 224 รายการ (รวม 917 หน่วย)

(2) โปรแกรมสาํรวจรงัวดัและทาํแผนทีแ่ปลงทีด่นิ สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิ

เพือ่เกษตรกรรม แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,200,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑส์าํรวจ 4,476,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,476,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,699,400              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,699,400              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,699,400              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,165,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 2,165,800              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

63.3241      9.7877    -             -             73.1118    

2.5822         -             -              -              2.5822       

32.9756       9.7877      -              -              42.7633      

17.2308       -             -              -              17.2308      

10.5355       -             -              -              10.5355      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 44,090 20,330 20,330 20,330 20,330

 ( 30,145 )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 93.0910        73.1118     92.8030      98.2446      104.0385     

ลา้นบาท 93.0910        73.1118     92.8030      98.2446      104.0385     

ลา้นบาท 83.1379       63.3241     92.8030      98.2446      104.0385     

ลา้นบาท 9.9531         9.7877      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพ และสรา้งมูลค่าที่ทํากนิ                   73,111,800

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีใหแ้ก่เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ สรา้งความเขม้แขง็และพฒันา

ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งผลใหเ้กษตรกรเกิดความม ัน่คงในการประกอบอาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาผูแ้ทนเกษตรกร

2. พฒันาพื้นที่ปฏรูิปที่ดนิ

3. สรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่

4. พฒันาธุรกิจชมุชนในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพีนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพ และสรา้งมูลค่า

ที่ทํากนิ 73,111,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 63,324,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,324,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 8,203,600              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,807,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 30,848,400             บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 720,100                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,753,000              บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 14,920,000             บาท

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 72,000                  บาท

2. งบลงทนุ 9,787,700              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,787,700              บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,787,700              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,103,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,103,400              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,684,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,684,300              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

23.2886      26.9201   -             -             50.2087    

23.2886       26.9201     -              -              50.2087      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

 ( 1,130 )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 848.6988      50.2087     277.0974     25.6756      26.9593      

ลา้นบาท 848.6988      50.2087     277.0974     25.6756      26.9593      

ลา้นบาท 159.3795      23.2886     24.4530      25.6756      26.9593      

ลา้นบาท 689.3193      26.9201     252.6444     -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                  79,370,000

                1,241,201,300

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและส่งเสรมิศิลปหตัถกรรม

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย                   50,208,700

เพือ่ใหม้กีารประกอบอาชพีผสมผสาน ท ัง้อาชพีทางการเกษตรและอาชพีทางการผลติสนิคา้

ประเภทศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น เป็นแหลง่ฝึกทกัษะในการประกอบอาชพี เพิม่รายไดใ้หแ้ก่

เกษตรกร และเป็นศูนยร์วบรวมอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นจากทุกภาคของประเทศ

ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ในที่ดนิพระราชทาน ตาํบลราชคราม ชา้งใหญ่ และโพธิ์แตง

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

                1,241,201,300

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี

ดา้นหตัถกรรมพื้นบา้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสรมิ

อาชพีดา้นหตัถกรรมพื้นบา้นนาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการ : โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย 50,208,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,288,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,288,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 80,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 120,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคมุงานก่อสรา้งทีม่คีาํส ัง่

แต่งตัง้จากทางราชการ 1,287,000              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 786,100                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,964,800              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,536,000              บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 140,000                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 54,000                  บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 708,000                บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 612,700                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,831,900              บาท

(2) ค่าประปา 3,140,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 18,100                  บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 10,000                  บาท

2. งบลงทนุ 26,920,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,920,100             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,920,100             บาท

2.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,980,000             บาท

(1) ขยายเสาไฟฟ้าแรงสูงสาํหรบัผงับรเิวณและอาคารชดุพกัอาศยั

สาํหรบัอาจารย ์เจา้หนา้ทีน่กัเรยีนศิลปาชพีชาย-หญงิ ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร

ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 10,980,000             บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,940,100             บาท

(1) ก่อสรา้งงานผงับรเิวณและกลุม่อาคารชดุพกัอาศยัสาํหรบั อาจารย์

เจา้หนา้ที ่นกัเรยีนศิลปาชพี ชาย-หญงิ  ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ต.โพธิ์แตง

อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชดุ 15,940,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 602,241,700            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 100,341,800            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 121,271,900            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 99,482,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,940,100             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 265,205,900            บาท
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บาท

8.2.2.1   วตัถปุระสงค์

8.2.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

28.1602      1.0011    -             -             29.1613    

28.1602       1.0011      -              -              29.1613      

8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 2,160 2,160 2,500 2,500 2,500

 ( 1,367 )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

ลา้นบาท 40.9690        29.1613     29.5682      31.0466      32.5989      

ลา้นบาท 40.9690        29.1613     29.5682      31.0466      32.5989      

ลา้นบาท 31.1329       28.1602     29.5682      31.0466      32.5989      

ลา้นบาท 9.8361         1.0011      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ                   29,161,300

เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้และพฒันาอาชพีแก่เกษตรกรในโครงการ ตามแนว

ทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ใหม้คุีณภาพชวีติที่ดขีึ้น

 เขตปฏรูิปที่ดนิ 72 จงัหวดั

                  164,809,300

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  164,809,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. พฒันาตามแนวทางพระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีตามแนวทางพระราชดาํริ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ

นาํความรูไ้ปปฏบิตัิ

รวมทัง้สิ้น

ที่ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีตามแนวทางพระราชดาํริ
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โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 29,161,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 28,160,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,140,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,256,700              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 52,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 10,000                  บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,753,200              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,034,300             บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร 70,000                  บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 180,000                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,198,400              บาท

(9) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,303,000              บาท

(10) วสัดคุอมพวิเตอร์ 112,000                บาท

(11) วสัดกุารเกษตร 4,170,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,000                  บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 20,000                  บาท

2. งบลงทนุ 1,001,100              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,001,100              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 436,600                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 159,200                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 159,200                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,400                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 70,400                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 197,500                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 197,500                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 564,500                บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 564,500                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 564,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

เป็นองคก์รนาํดา้นการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารสู่ระดบัสากล

1. กาํหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารใหส้อดคลอ้งกบัสากล

และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ

103,330,100

96,596,700

2. รบัรองระบบงานผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ

3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกาํหนดท่าทขีองประเทศดา้นการมาตรฐานกบั

องคก์ารระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาดา้นเทคนิค สุขอนามยัและสุขอนามยัพชื สาํหรบัสนิคา้

เกษตรและอาหาร ทัง้ระดบัทวภิาคี ภมูภิาคและพหุภาคี

4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรม์าตรฐาน ความปลอดภยัสนิคา้

เกษตรและอาหาร

5. ควบคุม กาํกบั ดูแล ตรวจสอบ ใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานสนิคา้เกษตร

ทีไ่ดม้าตรฐาน

6. เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูดา้นการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร การเตอืนภยั และการเชือ่มโยง

ขอ้มลูท ัง้ในประเทศ และระหว่างประเทศ

7. ส่งเสรมิ เผยแพร่ การมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารไปใชต้ลอดห่วงโซ่อาหาร

8. ศึกษา วจิยัและพฒันาการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารทีค่รอบคลุมตัง้แต่ระดบัฟารม์ถงึ

ผูบ้รโิภค

มาตรฐานสนิคา้เกษตรมคีวามเท่าเทยีมกบัระดบัสากล และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้ลผลติทางการเกษตร



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 103.3301        96.5967         63.5996         63.5996         60.3920         

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.3301        96.5967         63.5996         63.5996         60.3920         

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. สนิคา้เกษตรและอาหารและระบบการจดัการ

คุณภาพการผลติ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัสากลและสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:กระบวนการจดัทาํ

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารมคีวาม

สอดคลอ้งกบัสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.3301     96.5967       63.5996       63.5996       60.3920       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 3.2076       3.2076       -              -              

1. ผลผลติ : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 1 1.0440         1.0440         -                -                

2. ผลผลติ : หน่วยงานตรวจสอบรบัรองท ัง้

ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก มกอช.

1 1.4424         1.4424         -                -                

3. ผลผลติ : สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 1 0.7212         0.7212         -                -                

รวมทัง้สิ้น 3 3.2076       3.2076       -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  3,207,600  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 96,596,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 96,596,700                      
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 45.5289             10.3844             0.2758               40.4076             96.5967             

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

45.5289             10.3844             0.2758               40.4076             96.5967             

ผลผลติที่ 1 : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและ

อาหาร

             20.5055              10.3844               0.2758              11.3834              42.5491

ผลผลติที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรบัรอง

ท ัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก 

มกอช.

             10.3018                    -                      -                 8.5965              18.8983

ผลผลติที่ 3 : สนิคา้เกษตรมคุีณภาพได ้

มาตรฐาน

             14.7216                    -                      -                20.4277              35.1493

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

20.5055      10.3844   0.2758      11.3834    42.5491    

11.6787       -             0.2758       9.0834       21.0379      

8.8268         10.3844     -              2.3000       21.5112      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 15 15 15 15 15

 ( 4 )

เรื่อง 300 320 340 360 380

 ( 156 )

ลา้นบาท 42.0570        42.5491     24.5813      24.5813      23.5373      

ลา้นบาท 42.0570        42.5491     24.5813      24.5813      23.5373      

ลา้นบาท 23.2458       20.5055     20.5055      20.5055      19.4615      

ลา้นบาท 0.1017         10.3844     -              -              -              

ลา้นบาท 0.2625         0.2758      0.2758       0.2758       0.2758       

ลา้นบาท 18.4470       11.3834     3.8000       3.8000       3.8000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : การใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นมาตรฐานและ

ความปลอดภยัของสนิคา้เกษตรและอาหาร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมาตรฐานที่จดัทาํแลว้เสรจ็

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การกาํหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร

2. การพฒันาระบบสารสนเทศ

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                   96,596,700

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร                   42,549,100

 เพือ่สนบัสนุนใหส้นิคา้เกษตรและอาหารของไทยมคุีณภาพและไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 42,549,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 20,505,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,476,500            บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 16,432,500            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,000,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 249,500                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 3,508,100              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 690,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 967,600                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,723,400              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,343,600              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธีิการ 254,000                บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 515,000                บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 405,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 115,200                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 90,000                 บาท

(13) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,297,100              บาท

(14) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 173,800                บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,100,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1,044,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 5,221,800              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,045,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,044,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,044,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,044,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,044,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,029,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 590,400                บาท

(2) ค่าประปา 84,100                 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 231,600                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 132,000                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 1,990,900              บาท
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2. งบลงทุน 10,384,400            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 10,384,400            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,384,400            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,344,400              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 9,344,400              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 568 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,040,000              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,040,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 275,800                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 275,800                บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารกัขาพชืภมูภิาคเอเชียและแปซฟิิก 275,800                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 11,383,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 7,743,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหว่างประเทศ 400,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานภายใตค้ณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 1,300,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพงานดา้นสารสนเทศ 1,940,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.3018      -           -             8.5965      18.8983    

6.5773         -             -              4.1000       10.6773      

3.7245         -             -              4.4965       8.2210       

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หน่วย 24

 ( 18 )

24 24 24 24

รอ้บละ 100

 

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท 22.5903        18.8983     16.2983      16.2983      14.8559      

ลา้นบาท 22.5903        18.8983     16.2983      16.2983      14.8559      

ลา้นบาท 13.0518       10.3018     10.3018      10.3018      8.8594       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.5385         8.5965      5.9965       5.9965       5.9965       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : หน่วยตรวจสอบรบัรองท ัง้ภาครฐัและ

เอกชนไดร้บัการรบัรองระบบงานและตรวจติดตาม  จาก

 มกอช.

เชงิคุณภาพ : หอ้งปฏบิตัิการทดสอบสนิคา้เกษตรและ

อาหารไดร้บัการขึ้นทะเบยีนและตรวจติดตาม

จาก มกอช.

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การรบัรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรบัรองตาม

มาตรฐานสากล

2. การกาํกบั ดูแล และควบคุมมาตรฐานสนิคา้เกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  หน่วยงานตรวจสอบรบัรองทัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก 

มกอช.

                  18,898,300

 เพือ่พฒันาระบบการรบัรองของหน่วยรบัรอง และสรา้งการยอมรบัในความเท่าเทยีมกนัระหว่างหน่วยงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : หน่วยงานตรวจสอบรบัรองท ัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรอง

จาก มกอช. 18,898,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 10,301,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,949,200              บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 7,506,800              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 268,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 180,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 580,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,259,500              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,581,100              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 544,600                บาท

(7) ค่ารบัรองและพธีิการ 260,000                บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 975,000                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 380,700                บาท

(10) วสัดุงานบา้นงานครวั 112,000                บาท

(11) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 168,000                บาท

(12) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 905,000                บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 292,900                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1,442,400              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 7,214,400              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,444,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,442,400              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,442,400              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,442,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,442,400              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,352,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 893,400                บาท

(2) ค่าประปา 80,100                 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 214,100                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 165,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 8,596,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 2,600,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการรบัรองระบบงาน 

และหอ้งปฏบิตัิการทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้เกษตรและเตรียมความพรอ้มมาตรฐาน

บงัคบั 3,996,500              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

14.7216      -           -             20.4277    35.1493    

14.7216       -             -              20.4277      35.1493      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 4 4 4 4 4

 ( 2 )

เรื่อง 5 5 5 5 5

 ( 2 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 38.6828        35.1493     22.7200      22.7200      21.9988      

ลา้นบาท 38.6828        35.1493     22.7200      22.7200      21.9988      

ลา้นบาท 18.6411       14.7216     14.7216      14.7216      14.0004      

ลา้นบาท 1.2140         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 18.8277       20.4277     7.9984       7.9984       7.9984       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ปญัหาสนิคา้เกษตรและอาหารทไีดร้บั

การแกไ้ข

เชงิคุณภาพ : แกไ้ขปญัหาสนิคา้เกษตรและอาหาร

ส่งออกไดแ้ลว้เสรจ็

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การเผยแพร่ขอ้มลูดา้นกฏระเบยีบสู่

สาธารณชน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ใหม้รีะบบการบรหิารจดัการเป็นที่ยอมรบัของตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ

รวมทัง้สิ้น

1. การประชมุเจรจาเพือ่สนบัสนุนการส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน                   35,149,300

เพือ่พฒันาความร่วมมอื ประสานและสนบัสนุนงานดา้นมาตรฐาน ความปลอดภยัสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สนิคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 35,149,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,721,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,705,100             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 11,983,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 450,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 600,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 800,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,100,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,800,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 800,000                บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 240,000                บาท

(8) ค่าประชาสมัพนัธ์ 600,000                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 900,000                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 500,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 40,000                  บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 122,000                บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 800,000                บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 231,900                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 721,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,606,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 721,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 721,200                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,016,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,390,900              บาท

(2) ค่าประปา 118,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 254,300                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 253,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 20,427,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่แกไ้ขปญัหาในการนาํเขา้และ

ส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร 3,698,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 6,929,300              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 1,200,000              บาท
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4) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนสาํนกังานทีป่รกึษาการเกษตรต่างประเทศเพือ่พฒันางาน

ดา้นความปลอดภยัในสนิคา้เกษตรและอาหาร 3,700,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็การแจง้เตอืนความปลอดภยัสนิคา้เกษตร 

อาหาร และอาหารสตัว ์ 2,400,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นมาตรฐาน      

ความปลอดภยัสนิคา้เกษตรและอาหาร 2,500,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

องคก์รชี้นาํในการพฒันาและจดัทาํยุทธศาสตรเ์กษตรของประเทศไปสู่การบรหิารจดัการ 

เพือ่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

1. เสนอแนะนโยบาย และจดัทาํยุทธศาสตร ์แผนพฒันา และมาตรการทางการเกษตร

รวมท ัง้จดัทาํท่าทแีละร่วมเจรจาการคา้สนิคา้เกษตร และความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิการเกษตร

ระหว่างประเทศ

2. ศึกษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นเศรษฐกจิการเกษตร จดัทาํรายงานสถานการณเ์ศรษฐกจิการเกษตร

ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ตดิตาม และประเมนิผลโครงการทีส่าํคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. จดัทาํและบรกิารขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร

หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถนาํขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร 

และขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตร รวมท ัง้ยุทธศาสตร ์แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตร 

ไปใชเ้พือ่ใหเ้กษตรกรม ัน่คง ภาคเกษตรม ัง่ค ัง่ และทรพัยากรการเกษตรย ัง่ยนื

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร

291,179,600

330,824,000



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 291.1796        330.8240        166.9497        166.9497        166.9497        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 291.1796        330.8240        166.9497        166.9497        166.9497        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. การนํายุทธศาสตร ์แผนพฒันาและ

มาตรการทางการเกษตรไปสูก่ารปฏบิตัิ

ที่มีประสทิธผิล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สารสนเทศดา้นเศรษฐกิจ

การเกษตร

เรื่อง 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลงานดา้นยุทธศาสตร์

แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตร

เรื่อง 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลงานดา้นยุทธศาสตร ์

แผนพฒันา และมาตรการทางการเกษตรที่ไดร้บั

ความเหน็ชอบใหน้าํไปปฏบิตัิ

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 291.1796     330.8240     166.9497     166.9497     166.9497     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 96.9572      -              -              -              -              

1. ผลผลติ : บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจ

การเกษตร

1 96.9572       -                -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 1 96.9572      -              -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  96,957,200  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 330,824,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 330,824,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 147.0639            163.8743            -                      19.8858             330.8240            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

147.0639            163.8743            -                      19.8858             330.8240            

ผลผลติที่ 1 : บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจ

การเกษตร

           147.0639            163.8743                    -                19.8858            330.8240

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

147.0639 163.8743 -  19.8858 330.8240

25.7262       110.3677     -                -               136.0939      

8.2786         4.2880        -                0.1673        12.7339 

8.7715         2.2740        -                -               11.0455 

3.4710         0.0640        -                10.2403       13.7753 

10.4329       2.3852        -                0.6450        13.4631 

62.0598       23.2022      -                7.0000        92.2620 

28.3239       21.2932      -                1.8332        51.4503 

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

( - )

ลา้นบาท 291.1796      330.8240     166.9497      166.9497      166.9497      

ลา้นบาท 291.1796      330.8240     166.9497      166.9497      166.9497      

ลา้นบาท 163.9839      147.0639     147.0639      147.0639 147.0639      

ลา้นบาท 108.7209      163.8743     -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

ลา้นบาท 18.4748       19.8858      19.8858       19.8858       19.8858 

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 330,824,000

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 330,824,000

- เพือ่นาํยุทธศาสตร ์แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏบิตัิที่มปีระสทิธผิล

- เป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศดา้นการเกษตร

- เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณม์ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการบรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจการเกษตร

2. จดัทาํและเสนอแนะยุทธศาสตร ์แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตร

3. ศึกษา วเิคราะห ์วจิยัเศรษฐกิจการเกษตร

4. ศึกษา วเิคราะหเ์ศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

5. การติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. จดัทาํและเผยแพร่สารสนเทศดา้นเศรษฐกิจการเกษตร

7. ดาํเนินงานบรหิารจดัการดา้นเศรษฐกิจการเกษตรระดบัภมูภิาค

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

- งบลงทุน

- งบเงนิอดุหนุน

- งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

217



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : บรหิารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 330,824,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 147,063,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,592,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 8,408,500              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 10,807,200             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 2,583,900              บาท

(4) เงนิรางวลักรรมการสอบ 540,000                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 33,724,300             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,525,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,045,700              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,747,800             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,657,300              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 27,324,800             บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 6,414,600              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 6,853,100              บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 363,000                บาท

(14) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 1,914,800              บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,682,500              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,471,400             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,273,300              บาท

(2) ค่าประปา 533,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 932,700                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 10,263,000             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,469,400              บาท

2. งบลงทนุ 163,874,300           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 163,874,300           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 63,846,400             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 2,852,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,852,000              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 34,486,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 21,606,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต์

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10 คนั 12,880,000             บาท
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2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,798,200 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 378,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 92 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงเวบ็ไซตส์ านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,000,000 บาท

(3) ระบบฐานขอ้มลูและการใหบ้ริการขอ้มลูการคา้การเกษตรต่างประเทศ

ของประเทศไทย ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,100,000 บาท

(4) ระบบบริหารส านกังานอจัฉริยะ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,320,000 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,500,000 บาท

(1) ระบบเสยีงตามสายและหอ้งบนัทกึเสยีง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,500,000 บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑอ์ืน่ๆ 16,210,200               บาท

(1) ครุภณัฑอ์ืน่ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 803,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบโสตทศันูปกรณ์ พรอ้มตดิต ัง้ หอ้งประชุมพึง่บญุ ช ัน้ 8

อาคารส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,885,000 บาท

(3) ระบบโสตทศันูปกรณ์ พรอ้มตดิต ัง้ ส าหรบัระบบหอ้งปฏบิตักิารวอรรู์ม

ช ัน้ 3 ศูนยป์ฏบิตักิารเศรษฐกิจการเกษตร  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 11,522,200               บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,027,900             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 96,957,200               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  1 หลงั 96,957,200               บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 238,597,900        บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 46,800,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 53,052,700          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 41,788,000          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 96,957,200          บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,037,500 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 1,037,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 258,700 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 258,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,174,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,174,500              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 600,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 600,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 19,885,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 9,240,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายการตดิตามประเมนิผลโครงการพระราชดาํริ 2,478,200              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร 167,300                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการจดัทาํขอ้มลูเชงิลกึทีเ่ป็นเอกภาพ 7,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. สนบัสนุนและดาํเนินการใหม้กีารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑข์องสนิคา้โครงการหลวง

และสนิคา้ในโครงการของสถาบนัจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมท ัง้ดาํเนินการ

ใหม้กีารจดทะเบยีนสทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้และทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ การสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูแ้ละหุน้ส่วนในการพฒันาร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ

เป็นองคก์รทีมุ่ง่ม ัน่การวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวง และพฒันาพื้นทีสู่ง

แบบโครงการหลวง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาพื้นทีสู่งอย่างย ัง่ยนื

1. การสนบัสนุนงานวจิยัและพฒันางานของโครงการหลวง การวจิยัต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่

และสรา้งนวตักรรมใหมท่ีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม เพือ่นาํไปใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม

ชมุชนเป้าหมายบนพื้นทีสู่งมคีวามเขม้แขง็ มคุีณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีดว้ยกระบวนการเรยีนรู ้

และแหลง่เรยีนรูต้ามแนวทางโครงการหลวงผสมผสานกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยมกีารปรบัระบบ

การผลติดา้นการเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามม ัน่คงดา้นอาหารและรายไดท้ีพ่อเพยีง

ต่อการดาํรงชวีติ ภายใตป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)

394,124,000

385,138,400

5. การพฒันาองคก์รตามแนวทาง TQA (รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ: Thailand Quality  Award)

ทัง้ดา้นการวจิยั การพฒันา และการเชื่อมโยงองคค์วามรูโ้ครงการหลวงไปสู่ชมุชน รวมท ัง้

การพฒันาบคุลากร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบธรรมาภบิาล

2. การพฒันาบนฐานความรู ้เพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม การขยายผลองคค์วามรูโ้ครงการหลวงอย่างเป็นระบบ และการสรา้งรายได ้

โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชือ่มโยงกบัตลาดและผูบ้รโิภค

3. การพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่เรยีนรูโ้ครงการตามแนวพระราชดาํรแิละ

โครงการหลวง ความหลากหลายทางชวีภาพ และเป็นแหลง่ท่องเทีย่วความหลากหลายทางชวีภาพ

ดา้นการเกษตรและวฒันธรรม



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 394.1240        385.1384        463.7494        430.1585        450.9383        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 394.1240        385.1384        463.7494        430.1585        450.9383        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาและ

ถ่ายทอดองคค์วามรูต้ามแนวทางโครงการหลวง

และเศรษฐกจิพอเพยีงใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและ

สามารถพึง่พาตนเองได ้

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินงานตามโครงการที่สนบัสนุนงาน

โครงการหลวง

รอ้ยละ 90 90 92 95 95

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละเกษตรกรใน

พื้นที่โครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ไดน้าํองคค์วามรูโ้ครงการหลวงไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85 87 89 89

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 203.8316 225.7546 255.4306 267.3205 287.1003 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สนบัสนุนการพฒันาองคก์รและการบรหิาร

จดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

 - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการเรยีนรู ้

ในอทุยานหลวงราชพฤกษ์

ราย 6,000 6,000 6,300 6,600 6,900

 - ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความพงึพอใจของผู ้

ไดร้บับรกิารและความเชื่อม ัน่ตามหลกั

ธรรมาภบิาลต่อการทาํงานของสถาบนั

รอ้ยละ 85 88 90 92 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 190.2924 159.3838 208.3188 162.8380 163.8380 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 4.3608 45.4808 -  -  -  

1. ผลผลติ : การพฒันาองคก์รและการบรหิาร

จดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

2 4.3608         45.4808       -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 2 4.3608 45.4808 -  -  -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  4,360,800  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 159,383,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

และสรา้งการเติบโตจากภายใน

159,383,800 

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 225,754,600                 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 225,754,600 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -   -   385.1384            -   385.1384            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

และสรา้งการเติบโตจากภายใน

-   -   159.3838            -   159.3838            

ผลผลติที่ 1 : การพฒันาองคก์รและ

การบรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

-   -              159.3838 -              159.3838

2. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

-   -   225.7546            -   225.7546            

โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ไดร้บัการพฒันาแบบโครงการหลวง

-   -              225.7546 -              225.7546

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  159.3838 -  159.3838

-                 -              92.7701 -              92.7701        

-                 -              66.6137 -              66.6137        

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 800,000

( 230,227 )

850,000 900,000 950,000 1,000,000

รอ้ยละ 85

( - )

87 87 89 90

รอ้ยละ 85

( - )

88 90 92 95

ลา้นบาท 190.2924       159.3838     208.3188       162.8380     163.8380       

ลา้นบาท 190.2924       159.3838     208.3188       162.8380     163.8380       

ลา้นบาท -                 -              -                 -              -                

ลา้นบาท -                 -              -                 -              -                

ลา้นบาท 190.2924       159.3838 208.3188       162.8380     163.8380      

ลา้นบาท -                 -              -                 -              -                

ลา้นบาท -                 -   -                 -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโตจากภายใน 159,383,800

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาองคก์รและการบรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 159,383,800

  - เพือ่พฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการเกษตร และความหลากหลายทางชวีภาพ 

เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดาํร ิและพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมท ัง้เป็นแหลง่ท่องเที่ยว

ดา้นการเกษตร และวฒันธรรมที่มคีุณภาพอย่างย ัง่ยนื

 - เพือ่บรหิารและพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รที่มธีรรมาภบิาล การพฒันาคน ระบบงานเชื่อมโยงการดาํเนินงาน

บนฐานความรูท้ี่มปีระสทิธภิาพ ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่เรยีนรู ้

2. การบรหิารและพฒันาองคก์ร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนรูแ้ละผูเ้ขา้รบับรกิาร

ที่เขา้เยี่ยมชมอทุยานหลวงราชพฤกษ์

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิาร

อทุยานหลวงราชพฤกษ์

เชงิคุณภาพ : ระดบัความพงึพอใจของผูไ้ดร้บับรกิาร

และความเชื่อม ัน่ตามหลกัธรรมาภบิาลต่อการทาํงาน

ของสถาบนั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาองคก์รและการบรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 159,383,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 159,383,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 159,383,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 148,698,800            บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 144,338,000            บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์19 คนั 4,360,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 21,804,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,360,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,360,800              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,360,800              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,360,800              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,360,800              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 10,685,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,200,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,485,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) โครงการก่อสรา้งอาคารแสดงองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและจดัแสดง

ผลผลติผลติภณัฑข์องโครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 51,400,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 51,400,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,280,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 41,120,000             บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-               -            225.7546     -             225.7546    

-                 -              225.7546       -              225.7546      

8.2  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                    225,754,600

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาแบบโครงการหลวง                    225,754,600

 - เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูข้องโครงการหลวงไปสู่ชมุชน โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู ้และการนาํองคค์วามรูด้งักลา่ว

ไปประยุกตใ์ชก้บัภมูปิญัญาด ัง้เดมิของทอ้งถิน่ตามความเหมาะสมของสภาพภมูสิงัคม

 - เพือ่สรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยการมสี่วนร่วมของชมุชนในการจดัทาํแผนชมุชนดว้ยตนเอง

และการบูรณาการกบัหน่วยงานของภาครฐัองคก์รทอ้งถิน่และพนัธมติรอื่น

 - เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนใหม้อีาชพีที่ม ัน่คง  พฒันาคุณภาพผลผลติไดม้าตรฐาน และมรีายได ้

สามารถพึง่พาตนเองได ้

 - เพือ่พฒันาพื้นที่โครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละสามารถขยายไปยงัหมู่บา้น

เครอืข่ายใกลเ้คียง

 - พื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง จาํนวน 39 ศูนย/์สถานี  6 จงัหวดั

 - พื้นที่โครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จงัหวดั

 - พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างย ัง่ยนื 11 พื้นที่ 3 จงัหวดั

 - พื้นที่โครงการรกัษน์ํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ  11 แห่ง 7 จงัหวดั

 - พื้นที่โครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงเพือ่การพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพื้นที่สูง

                 1,239,437,600

                 1,239,437,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนงานโครงการหลวงและพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมูบ่า้น  - 260 290 320 350

ราย 74,000

( 14,561 )

76,000 77,000 78,000 79,000

ราย  - 450 500 550 600

ลา้นบาท 130

( 22.2510 )

140 150 160 170

รอ้ยละ 60

( - )

70 80 85 90

ลา้นบาท 203.8316       225.7546     255.4306       267.3205     287.1003       

ลา้นบาท 203.8316       225.7546     255.4306       267.3205     287.1003       

ลา้นบาท -                 -              -                 -              -                

ลา้นบาท -                 -              -                 -              -                

ลา้นบาท 203.8316       225.7546    255.4306       267.3205     287.1003      

ลา้นบาท -                 -              -                 -              -                

ลา้นบาท -                 -              -                 -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหมู่บา้นที่มกีารนอ้มนาํหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นการดาํเนินชวีติ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอด

องคค์วามรูต้ามแนวทางโครงการหลวง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที่ยกระดบัเป็นเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (smart farmer)

เชงิปรมิาณ : รายไดข้องเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละมกีารนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาอาชพี

เชงิคุณภาพ : การนาํแผนชมุชนไปใชป้ระโยชน์

ในการขบัเคลือ่นพฒันาพื้นที่สูง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดร้บัการพฒันาแบบโครงการหลวง 225,754,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 225,754,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 225,754,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 222,079,600            บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 3,675,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,200,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,475,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนักงานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน)

181,627,000

189,622,400

2. เป็นศูนยก์ลางการขบัเคลือ่น ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภาคการเกษตร

3. เป็นสถาบนัการเรยีนรู ้ภมูปิญัญาและนวตักรรมการเกษตร

4. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของภาคีความร่วมมอืในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาํนกังาน

2. การประสานกบัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑเ์กษตร เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ ประสบการณเ์กษตร

เศรษฐกจิพอเพยีง  ก่อใหเ้กดิการพฒันายกระดบัและขยายผลการทาํเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นองคก์ารเพือ่สรา้งสรรคภ์มูปิญัญาสงัคมเกษตรไทย ใหพ้ฒันาอย่างย ัง่ยนืบนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในรูปแบบพพิธิภณัฑม์ชีวีติ

1. เผยแพร่ พระเกยีรตคุิณและพระอจัฉรยิภาพดา้นการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

1. เกษตรกร  เยาวชน และประชาชนไดเ้รยีนรูพ้ระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

และพระบรมวงศานุวงศ ์ดา้นเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง พระราชกรณียกจิ หลกัการทรงงาน

และไดเ้รยีนรูภ้มูปิญัญา  นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง  และสามารถนาํองคค์วามรูไ้ปใช ้

ใหเ้กดิประโยชนไ์ด ้



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 181.6270        189.6224        76.7344         76.7344         76.7344         

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 181.6270        189.6224        76.7344         76.7344         76.7344         

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เกษตรกรและประชาชนไดร้บัการพฒันาและ

เรยีนรูภ้มูิปญัญาและนวตักรรมการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนประชาชนที่เขา้ชม

พพิธิภณัฑ์

ราย 250,000 350,000 400,000 450,000 500,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนชิ้นงานการจดั

แสดงของพพิธิภณัฑ์

ชิ้น 20 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ดน้าํความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัิเกษตร

เศรษฐกิจพอเพยีง มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

รอ้ยละ 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนสมาชกิเครอืข่าย

เศรษฐกิจพอเพยีง

ราย 110 110 110 110 110

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 181.6270 189.6224 76.7344       76.7344       76.7344       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานยุทธศาสตร์ 1 107.8880 -  -  -  -  

1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ประยุกตใ์ช ้ขยายผล และพฒันาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง

1 107.8880      -                -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 1 107.8880 -  -  -  -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  107,888,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานยทุธศาสตร์ 189,622,400                 

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการดาํเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 189,622,400 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -   -   189.6224            -   189.6224            

1. แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

-   -   189.6224            -   189.6224            

โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู ้ประยุกตใ์ช ้ขยายผล และพฒันา

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

-   -              189.6224 -              189.6224

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วตัถปุระสงค์

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  189.6224 -  189.6224

-                -             148.0880     -              148.0880     

-                -             7.3650 -              7.3650 

-                -             28.5640      -              28.5640      

-                -             3.6000 -              3.6000 

-                -             2.0054 -              2.0054 5. การตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์

1. การจดัแสดงและกิจกรรมพพิธิภณัฑ์

กจิกรรม
งบรายจา่ย

2. ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

3. อาํนวยการ

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

8.1  แผนงานยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการดําเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                  189,622,400

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ประยุกตใ์ช ้ขยายผล และพฒันาตาม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

                 189,622,400

  - เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉรยิภาพดา้นการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

  - เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  - จดัใหม้กีารศึกษา คน้ควา้ รวบรวม เกี่ยวกบัววิฒันาการ ภมูปิญัญา นวตักรรม และการพฒันาการเกษตร

    ของประเทศไทย 

  - จดัแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชมุ สมัมนา การฝึกอบรม การแสดงสนิคา้ และการเผยแพร่

    ประชาสมัพนัธ ์แนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  - ส่งเสรมิ สนบัสนุน ประสานความร่วมมอื แลกเปลีย่นและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

รวมทัง้สิ้น

 ตาํบลคลองหน่ึง  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี

604,452,600

604,452,600

หน่วย:ลา้นบาท
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8.1.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 250,000 350,000 400,000 450,000 500,000

 ( 313,109 )

ชิ้น 20 20 20 20 20

 ( 10 )

ราย 110 110 110 110 110

 ( 110 )

รอ้ยละ   - 60 60 60 60

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 181.6270      189.6224 76.7344      76.7344      76.7344      

ลา้นบาท 181.6270      189.6224 76.7344      76.7344      76.7344      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 181.6270      189.6224   76.7344      76.7344      76.7344      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - งบดาํเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิ

การเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัิเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง

มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอด

องคค์วามรูไ้ดน้าํความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนที่เขา้ชมพพิธิภณัฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชิ้นงานการจดัแสดงของพพิธิภณัฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสมาชกิเครอืข่ายเศรษฐกิจพอเพยีง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู ้ประยกุตใ์ช ้ขยายผล และพฒันา

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 189,622,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 189,622,400           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 81,734,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 76,534,400             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 5,200,000              บาท

(1) ภาพยนตร ์3 มติ ิความยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 นาท ีเพือ่ถ่ายทอดพระอจัฉรยิภาพ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 และนวตักรรมเกษตร ตาํบลคลองหนึ่ง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 เรือ่ง 4,000,000              บาท

(2) สือ่อนิเตอรแ์อคทฟี กจิกรรมการเรยีนรูด้จิทิลั เรือ่งเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,200,000              บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 107,888,000           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 107,888,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารอาํนวยการพพิธิภณัฑ ์ ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 อาคาร 107,888,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 139,888,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 107,888,000            บาท

237





 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2560 157,389,910,000 บาท

 งบประมาณรายจา่ย  ปี  2561 168,767,996,400 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิตกิสใ์หม้ปีระสทิธภิาพ และสามารถลดตน้ทนุการขนส่งสนิคา้

  ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

2. เชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐาน พฒันาระบบขนส่งสาธารณะและสิง่อาํนวยความสะดวกในเขตเมอืงและภมูภิาค

  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการเดนิทางและใชบ้รกิารระบบขนส่งสาธารณะเพิม่มากขึ้น

3. พฒันาท่าอากาศยานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึ้น

4. มมีาตรฐานและระบบกาํกบัดูแลดา้นความปลอดภยัของการขนส่ง ทาํใหส้ามารถลดอบุตัเิหตจุากการขนส่ง

  ทกุรูปแบบ

กระทรวงคมนาคม

พฒันาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทกุภาคส่วน และขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ของประเทศอย่างย ัง่ยนื

1. บรหิารนโยบายและขบัเคลือ่นยุทธศาสตรอ์ย่างบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ

2. ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบการจดัการการจราจรใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการท ัง้ปจัจบุนั

และอนาคต

3. กาํกบั ดูแลอย่างมธีรรมาภบิาล ปรบัปรุงพฒันาระบบกฎหมาย และมาตรฐานใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลง

4. ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารการขนส่งใหม้คุีณภาพอย่างต่อเน่ือง

5. ส่งเสรมิ สนบัสนุนเพือ่สรา้งค่านิยมทีเ่หมาะสมของผูใ้ชร้ะบบขนส่ง และพฒันาขดีความสามารถในการ

ประกอบการ

6. บรหิารและพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ืองสู่ความเป็นเลศิ



4. ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าต-ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที่ 12-ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความ

ม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันา

ประเทศสูค่วามม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง - แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

             353.6578

- แผนงานบูรณาการจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

              11.4480

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ

แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

- แผนงานบูรณาการสรา้ง

รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ

บรกิาร

             860.6723

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิ

สตกิส์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

- แผนงานบูรณาการพฒันาดา้น

คมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

         92,311.9224

- แผนงานบคุลากรภาครฐั 

(ดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ)

           9,618.0609

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

         47,114.9346

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั 

และนวตักรรม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

- แผนงานบูรณาการวจิยัและ

นวตักรรม

              67.5453

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 

เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

           6,592.0401

- แผนงานบูรณาการพฒันา

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

           5,047.0244

- แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็และย ัง่ยนืใหก้บั

เศรษฐกจิภายในประเทศ

           6,605.7777

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทยีม

กนัทางสงัคม

ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและ

พฒันาศกัยภาพทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการแกไ้ข

ปญัหาความยากจน ลดความ

เหลือ่มลํา้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน

- แผนงานบูรณาการสรา้งความ

เสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคม

ผูสู้งอายุ

                8.0000

ยทุธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยทุธศาสตรจ์ดัสรร แผนงาน งบประมาณ
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ยทุธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ

ฉบบัที่ 12
ยทุธศาสตรจ์ดัสรร แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ

เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการนํา้

และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ

ชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

- แผนงานบูรณาการบรหิาร

จดัการทรพัยากรนํา้

             111.3696

- แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์

ฟ้ืนฟู และป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาติ

              55.4598

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิ

สตกิส์

ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการนํา้

และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ

ชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

- แผนงานบูรณาการพฒันาและ

เพิม่ประสทิธภิาพการใช ้

พลงังานทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

                8.1125

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ

ในภาครฐั การป้องกนัการ

ทจุรติประพฤตมิชิอบและธรร

มาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภาครฐั

- แผนงานบูรณาการป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

                1.9710
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 157,403.5100  169,289.7624  369,911.1633  346,299.8568  328,674.5709  

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 157,389.9100  168,767.9964  369,001.9593  345,390.6518  327,957.6539  

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 13.6000        521.7660       909.2040       909.2050       716.9170       

1. การพฒันาระบบขนสง่เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ตน้ทุนค่าขนส่งสนิคา้ต่อผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ ลดลงใหต้ํา่กว่า

รอ้ยละ 7.4 7.3 7.3 7.2 6.9

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ลดตน้ทุนโลจสิติกสต่์อผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ

รอ้ยละ 14.1 14 13 12.5 12

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของปรมิาณขนส่งสนิคา้

ภายในประเทศทางนํา้เปรยีบเทยีบกบัการขนส่งสนิคา้

ท ัง้หมด ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 11.7 11.9 12.2 12.6 15

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของปรมิาณการขนส่งสนิคา้

ภายในประเทศทางรางเปรยีบเทยีบกบัการขนส่งสนิคา้

ท ัง้หมด ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 1.55 2.31 2.86 3.47 4

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของไทยในการ

ผลกัดนัใหเ้กิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางดา้นโลจิ

สติกสท์ี่ครอบคลมุทางบก ทางราง ทางนํา้ ทางอากาศ 

ภายในภมูภิาค เพือ่อาํนวยความสะดวก ลดระยะเวลา 

และตน้ทุนในการขนส่ง

รอ้ยละ 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 76,727.6376   92,145.9478    279,136.7628  250,633.6678  222,886.2392  

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 13.6000        521.7660       909.2040       909.2050       716.9170       

-เงนิกูต่้างประเทศ ลา้นบาท -               508.1660     895.6040     895.6050    703.3170    

-เงนิรายได ้ ลา้นบาท 13.6000      13.6000      13.6000       13.6000      13.6000      

2. เช่ือมโยงโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก

ในเขตเมืองและภมูิภาค

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สดัส่วนของผูใ้ชร้ะบบขนส่ง

สาธารณะต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม. และ 

ปรมิณฑล

รอ้ยละ 32.82 32.97 33.02 33.72 34.65

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ปรมิาณผูโ้ดยสารทางระบบรถไฟฟ้า

 (รถไฟใตด้นิ รถไฟฟ้าสายสม่ีวง)

คนต่อวนั 280000 299000 305000 312000 487000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24,860.3100   22,243.4948    26,605.9308    29,401.4029   37,353.5263   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                -                 

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพิม่คุณภาพการใหบ้รกิารสาธารณะและการเดินทาง 

การขนสง่ และการจราจรมีความปลอดภยั

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของปรมิาณผูโ้ดยสารต่อ

ศกัยภาพสนามบนิในการรองรบัผูโ้ดยสารของท่าอากาศ

ยานภมูภิาค 28 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่นอ้ยกว่าปีที่

ผ่านมา)

รอ้ยละ 60 70 80 90 70

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของปรมิาณผูโ้ดยสารต่อ

ศกัยภาพสนามบนิในการรองรบัผูโ้ดยสารของท่าอากาศ

ยานนานาชาติ 6 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่นอ้ยกว่าปีที่

ผ่านมา)

รอ้ยละ 80 85 90 95 70

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนอบุตัิเหตุการขนส่ง

สาธารณะทางบก ลดลง

รอ้ยละ 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนอบุตัิเหตุการขนส่ง

สาธารณะทางนํา้ ลดลง

รอ้ยละ 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนอบุตัิเหตุการขนส่งสาธารณะ

ทางราง

คร ัง้ต่อ

การเดนิ

รถ 1 

ลา้น

กิโลเมตร

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนอบุตัิเหตุการขนส่งสาธารณะ

ทางอากาศ

คร ัง้ 0 0 0 0 0

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 55,801.9624   54,378.5538    63,259.2657    65,355.5811   67,717.8884   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั

ค่าดาํเนินการ

ภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากร

ภาครฐั

รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากร

ภาครฐั

รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากร

ภาครฐั

รวมท ัง้สิ้น 168,767.9964    47,114.9346  55.4598       111,979.5411  9,618.0609    -             365.1058    -           -           365.1058    -           168,217.9777   47,114.9346   -           111,484.9822  9,618.0609  -           -           -           -           -           

ส่วนราชการ 168,767.9964    47,114.9346  55.4598       111,979.5411  9,618.0609    -             365.1058    -           -           365.1058    -           168,217.9777   47,114.9346   -           111,484.9822  9,618.0609  -           -           -           -           -           

1. สาํนกังานปลดักระทรวง

คมนาคม

735.9188         342.7205      -             231.9964       161.2019      -             -           -           -           -           -           725.9478        342.7205      -           222.0254       161.2019    -           -           -           -           -           

2. กรมเจา้ท่า 5,445.4793       2,826.5444    -             1,912.3339     706.6010      -             11.4480      -           -           11.4480      -           5,322.6617      2,826.5444    -           1,789.5163     706.6010    -           -           -           -           -           

3. กรมการขนส่งทางบก 3,987.8332       999.9532      -             1,098.5847     1,889.2953    -             -           -           -           -           -           3,987.8332      999.9532      -           1,098.5847     1,889.2953  -           -           -           -           -           

4. กรมท่าอากาศยาน 6,015.2788       1,345.3521    -             4,382.9890     286.9377      -             -           -           -           -           -           6,015.2788      1,345.3521    -           4,382.9890     286.9377    -           -           -           -           -           

5. กรมทางหลวง 105,746.5862    23,171.7104  -             77,497.1687   5,077.7071    -             -           -           -           -           -           105,746.5862   23,171.7104  -           77,497.1687   5,077.7071  -           -           -           -           -           

6. กรมทางหลวงชนบท 46,335.5631      18,373.5838  55.4598       26,504.3800   1,402.1395    -             353.6578    -           -           353.6578    -           45,926.4455    18,373.5838  -           26,150.7222   1,402.1395  -           -           -           -           -           

7. สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร

501.3370         55.0702       -             352.0884       94.1784       -             -           -           -           -           -           493.2245        55.0702       -           343.9759       94.1784      -           -           -           -           -           

หมายเหต ุตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทกุแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตร ์

หน่วยงาน

รวมท ัง้สิ้น ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คงและการต่างประเทศ ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน

6. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย :ลา้นบาท
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รวมท ัง้สิ้น

ส่วนราชการ

1. สาํนกังานปลดักระทรวง

คมนาคม

2. กรมเจา้ท่า

3. กรมการขนส่งทางบก

4. กรมท่าอากาศยาน

5. กรมทางหลวง

6. กรมทางหลวงชนบท

7. สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร

หน่วยงาน

รวมท ัง้สิ้น
แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงาน

พื้นฐาน

แผนงาน

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน

บูรณาการ

แผนงาน

บคุลากรภาครฐั
รวมท ัง้สิ้น

แผนงานบริหาร

เพื่อรองรบักรณี

ฉุกเฉินฯ

แผนงานบริหาร

จดัการหนี้ภาครฐั

8.0000            -              -              8.0000          -              174.9419         -              55.4598         119.4821       -              1.9710            -              -              1.9710          -              -                -               -              

8.0000            -              -              8.0000          -              174.9419         -              55.4598         119.4821       -              1.9710            -              -              1.9710          -              -                -               -              

8.0000            -              -              8.0000          -              -                -              -              -              -              1.9710            -              -              1.9710          -              -                -               -              

-                -              -              -              -              111.3696         -              -              111.3696       -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              55.4598           -              55.4598        -              -              -                -              -              -              -              -                -               -              

-                -              -              -              -              8.1125            -              -              8.1125          -              -                -              -              -              -              -                -               -              

หมายเหต ุตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทกุแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตร ์

ยทุธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการนํ้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั รายการค่าดําเนินการภาครฐั

หน่วย :ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม 22.3720 12.7020 12.0040 13.6415 -  

2. กรมเจา้ท่า 1,745.3739 1,743.7863 537.5356 -  -  

3. กรมการขนส่งทางบก 871.9921 835.8710 180.2186 59.3839 -  

4. กรมท่าอากาศยาน 2,163.3435 4,589.4412 2,963.5087 5.9400 -  

5. กรมทางหลวง 61,531.6378 60,697.0131 36,475.1770 10,032.2900 3,002.9420

6. กรมทางหลวงชนบท 14,053.0787 13,726.9248 2,634.2085 0.3948 -  

7. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 349.2519 344.1886 2.7384 2.9106 -  

รวมทัง้สิ้น 80,737.0499 81,949.9270 42,805.3908 10,114.5608 3,002.9420

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

ศูนยก์ลางในการบรหิารดา้นคมนาคมทีท่นัสมยั

1. บรหิารนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล

1. มรีะบบการบรหิารนโยบายและยุทธศาสตรท์ีไ่ดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และสามารถขบัเคลือ่น

2. บรหิารยุทธศาสตรด์า้นความร่วมมอืระหว่างประเทศ ดา้นการปรบัปรุงพฒันาระบบกฎหมาย

ดา้นการพฒันาระบบขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์

ดา้นการจดัการเรื่องรอ้งทกุขแ์ละการอทุธรณ ์เพือ่สนบัสนุนการบรหิารนโยบายคมนาคม

ไดอ้ย่างเป็นผลสาํเรจ็

3. ยกระดบัการบรหิารดา้นความปลอดภยัในระบบขนส่งของประเทศ

4. บรหิารความสมัพนัธผู์ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีส่าํคญัและใหบ้รกิารประชาชนตามภารกจิ

อย่างมคุีณภาพและพฒันาอย่างต่อเน่ือง

การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. มกีารกาํกบัดูแลและบรกิารดา้นการบนิมปีระสทิธภิาพและความปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐาน

ทีอ่งคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) กาํหนด

5. พฒันาทรพัยากรบคุคลและองคก์ร รวมถงึปจัจยัสนบัสนุนการบรหิารงานต่อเน่ือง

เพือ่ใหส้ามารถนาํส่งผลผลติและสรา้งผลลพัธไ์ดต้ามคาดหวงัอย่างมอือาชพี

กระทรวงคมนาคม

สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม

463,858,500

342,720,500

เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างมพีลวตัร



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 463.8585        342.7205        272.2700        274.0720        280.1250        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 463.8585        342.7205        272.2700        274.0720        280.1250        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่ขบัเคลื่อน

นโยบายและใหบ้รกิารอย่างมีประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ใน

การบูรณาการเพือ่การขบัเคลือ่นการปฏบิตัิ

ราชการโดยรวมของกระทรวงไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 85 85 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 313.6917 318.9751 269.7027 272.0047 278.0577 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ขอ้บกพร่องดา้นความปลอดภยัการบิน

พลเรอืนไดร้บัการแกไ้ข

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินการตามแผนการออกใบรบัรอง

ผูด้าํเนินการเดนิอากาศใหม่ 

(AOC Re-Certification)

ระดบั 4 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : การดาํเนินงานเป็นไป

ตามที่องคก์ารการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย

(ICAO) กาํหนด

รอ้ยละ 20 50 75 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 150.1668 23.7454       2.5673        2.0673        2.0673        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 - จบ

แผนงานพื้นฐาน 17 22.3720 12.7020 12.0040 13.6415 -  

1. ผลผลติ : การบรหิารจดัการ นโยบาย แผน

 และมาตรการดา้นการคมนาคมขนส่ง

15 19.8047       10.1347       9.9367         11.5742       -                

2. ผลผลติ : การกาํกบัดูแล สง่เสรมิและพฒันา

ดา้นการขนส่งทางอากาศ

2 2.5673         2.5673         2.0673         2.0673         -                

รวมทัง้สิ้น 17 22.3720 12.7020 12.0040 13.6415 -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  14 รายการ  เป็นเงนิ  19,284,900  บาท

2. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  3,087,100  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 342,720,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 342,720,500 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 218.5144            38.7493             25.2974             60.1594             342.7205            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

218.5144            38.7493             25.2974             60.1594             342.7205            

ผลผลติที่ 1 : การบรหิารจดัการ นโยบาย 

แผน และมาตรการดา้นการคมนาคมขนส่ง

           218.5144              38.7493               1.5520              60.1594            318.9751

ผลผลติที่ 2 : การกาํกบัดูแล ส่งเสรมิและ

พฒันาดา้นการขนส่งทางอากาศ

-   -                23.7454 -                23.7454

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

218.5144 38.7493 1.5520 60.1594 318.9751

4.4582         -             -              -              4.4582 

5.5721         5.2875      -              16.8700      27.7296      

50.3041 18.7379     0.2500 41.8425      111.1345     

138.1313      10.7394     -              -              148.8707     

20.0487 3.9845      1.3020 1.4469 26.7821      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระดบั 4 4 4.5 4.5 5

 ( - )

ลา้นบาท 313.6917      318.9751 269.7027     272.0047     278.0577     

ลา้นบาท 313.6917      318.9751 269.7027     272.0047     278.0577     

ลา้นบาท 214.4252      218.5144   222.0628     221.8648     230.4178     

ลา้นบาท 43.3786 38.7493     -              -              -              

ลา้นบาท 1.5520         1.5520      1.5520 1.5520 1.5520 

ลา้นบาท 54.3359 60.1594     46.0879      48.5879      46.0879      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                  342,720,500

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การบรหิารจดัการ นโยบาย แผน และมาตรการ                  318,975,100

ดา้นการคมนาคมขนสง่

 บรหิารจดัการ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นการคมนาคมขนส่ง ของหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. กาํกบัดูแลและประเมนิผลการปฏบิตัิงาน

 ในสงักดักระทรวงคมนาคม เพือ่ใหเ้กิดการประสานและเชือ่มโยงการพฒันาอย่างมบูีรณาการ

2. เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศดา้นการคมนาคมและขนส่ง

รวมท ัง้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการสือ่สาร

3. ศึกษาวเิคราะหจ์ดัทาํและพจิารณาใหข้อ้คิดเหน็ นโยบาย แผนงาน

และมาตรการดา้นบรหิารจดัการคมนาคมขนส่ง

4. บรหิารจดัการและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในภารกิจดา้นคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม

5. การคน้หา ช่วยเหลอื สอบสวนอบุตัิเหตุ อบุตัิการณด์า้นการบนิพลเรอืน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัทาํรายงาน

โครงการของกระทรวงคมนาคมไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

การติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนงาน /

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

318,975,100  บาท

1. งบดําเนินงาน 218,514,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 96,163,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 85,458,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,030,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 1,150,000 บาท

(3) ค่าเบี้ ยประชมุกรรมการ 5,547,800 บาท

(4) ค่าเบี้ ยเล ี้ยง ที่พกัและพาหนะ 8,537,500 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,150,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมส ิง่ก่อสร้าง 800,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพยส์นิ 7,174,200 บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,769,600 บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,620,800 บาท

(11) ค่ารับรองและพธิีการ 475,200 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 348,300 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,605,000 บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 950,000 บาท

(15) ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการร่วมคมนาคม 786,000 บาท

(16) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 21,427,800 บาท

(17) ค่าบริการขอ้มูลข่าวออนไลน์ที่เก ีย่วขอ้งกบักระทรวงคมนาคม 350,000 บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการนําเครื่องบันทึกการบิน (Fight Recorder )

     ไปอ่านวิเคราะห์ หรือนําอปุกรณ์หรือช ิ้นส่วนที่เก ีย่วขอ้งไปทําการตรวจสอบ

     ณ ประเทศที่มีศักยภาพ 862,200 บาท

(19) ค่าจา้งทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance )

     ระบบ COSPAS-SARSAT 7,705,000 บาท

(20) ค่าฝึกซอ้มการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยาน และเรือประสบภัย 5,000,000 บาท

(21) ค่าตรวจสอบช ิ้นส่วน ส่วนประกอบของอากาศยาน

     หรือวัตถทุี่เก ีย่วขอ้งกบัอบุัติเหตุ 90,000 บาท

(22) ค่าดําเนินการจดัตั้งศูนยป์ฏิบัติการเพ ือ่ร่วมการฝึกบริหาร

     วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 37,500 บาท

ผลผลิต : การบรหิารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นการคมนาคมขนสง่
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(23) วัสดุสาํนักงาน 2,717,900              บาท

(24) วัสดุเช ื้อเพลงิและหล่อล ืน่ 339,900                บาท

(25) วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000                  บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 100,000                บาท

(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 400,000                บาท

(28) วัสดุหนังสอื วารสาร และตํารา 493,100                บาท

(29) วัสดุคอมพวิเตอร์ 800,000                บาท

(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน 570,000                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 3,510,000              บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ 1,800,000              บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 570,000                บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 570,000                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 570,000                บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 198,000                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 957,000                บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 165,000                บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 198,000                บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 198,000                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 198,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 198,000                บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 394,800                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 1,974,000              บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท
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(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 394,800                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 1,974,000              บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 660,000                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 3,300,000              บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 660,000                บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 660,000                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 660,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 660,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 660,000                บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 1,830,000              บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 9,156,000              บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,836,000              บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,830,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,830,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,830,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,830,000              บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน 1,080,000              บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 5,648,400              บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,328,400              บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,080,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,080,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,080,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,080,000              บาท
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(9) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน 1,320,000              บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 6,765,000              บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,485,000              บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,320,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,320,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,320,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,320,000              บาท

(10) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 624,000                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 3,139,700              บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 643,700                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 624,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 624,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 624,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 624,000                บาท

(11) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 180,000                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 941,400                บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 221,400                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 180,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 180,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 180,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 180,000                บาท

(12) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 366,000                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 2,058,000              บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 366,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 366,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 366,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 366,000                บาท
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(13) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 846,800                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 4,234,000              บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 846,800                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 846,800                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 846,800                บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,693,600              บาท

(14) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 1,270,100              บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 6,350,500              บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,270,100              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,270,100              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,270,100              บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,540,200              บาท

(15) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 970,200                บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 4,851,000              บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,940,400              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 122,351,400            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,164,700              บาท

(2) ค่าประปา 289,400                บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 2,235,500              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 383,800                บาท

(5) ค่าบริการส ือ่สารและโทรคมนาคม 114,278,000            บาท

2. งบลงทนุ 38,749,300             บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ ์ที่ ดินและส ิ่งก่อสร้าง 38,749,300             บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ ์ 34,213,400             บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑส์าํนักงาน 16,811,500             บาท

(1) ครุภัณฑส์าํนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 28 รายการ (รวม 425 หน่วย) 11,811,500             บาท

(2) ตู ้สาขาโทรศัพท์อตัโนมัติ ขนาด 200 เลขหมายภายนอก

และ 500 เลขหมายภายใน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 5,000,000              บาท
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2.1.1.2 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 10,739,400             บาท

(1) โครงการจดัซ ื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง

พร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2561 แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,639,400              บาท

(2) โครงการศึกษา ออกแบบ ระบบบูรณาการงานอเิลก็ทรอนิกส ์

ของกระทรวงคมนาคม และพฒันาระบบงานอเิลก็ทรอนิกส ์

ของสาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,100,000              บาท

งบประมาณทั้งส ิ้น 28,400,000             บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 13,300,000             บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 9,100,000              บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,030,000              บาท

(1) ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 30,000                  บาท

(2) จอวิดีโอวอลลป์ระจาํห้องประชมุพร้อมติดตั้ง แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,000,000              บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 22,500                  บาท

(1) ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยทุี่มีราคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 22,500                  บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑอ์ ืน่ ๆ 4,610,000              บาท

(1) โครงการพฒันาระบบเสยีงตามสาย  แขวงวัดโสมนสั

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,410,000              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่านจอ LED

 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 3,200,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ ดินและส ิ่งก่อสร้าง 4,535,900              บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทําการและส ิง่ก่อสร้างประกอบ 4,535,900              บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทําการและส ิง่ก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 4,535,900              บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน 1,552,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทั่วไป 1,552,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนกองทุน UNDP Trust Fund 250,000                บาท

2) ค่าบํารุงสมาชกิโครงการ COSPAS-SARSAT 1,302,000              บาท

4. งบรายจ่ายอ ื่ น 60,159,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 35,561,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดังานวันทางทะเลโลก 300,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์เพ ือ่สนับสนุนให้ประเทศไทยได้ร ับเลอืกตั้ง

เป็นสมาชกิคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 3,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 1,446,900              บาท

5) โครงการจดันิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5,000,000              บาท

6) โครงการผลติและเผยแพร่ส ือ่ประชาสมัพนัธ์เพ ือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

และสร้างการรับรู ้ ตามแผนยทุธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

และยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย

พ.ศ. 2558 – 2565 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,000,000              บาท

7) โครงการจดันิทรรศการและการเสวนาการรับรู ้เก ีย่วกบัยทุธศาสตร์การพฒันา

ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยทุธศาสตร์การพฒันา

โครงสร้างพ ื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7,870,000              บาท

8) โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตบุคลากร 2,980,700              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  23.7454 -  23.7454

-                -             23.7454      -              23.7454      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

กาํหนด

ลา้นบาท 150.1668      23.7454     2.5673        2.0673        2.0673        

ลา้นบาท 150.1668      23.7454     2.5673        2.0673        2.0673        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 150.1668      23.7454     2.5673 2.0673 2.0673 

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  การกาํกบัดูแล สง่เสรมิและพฒันาดา้นการขนสง่ทางอากาศ 23,745,400

  เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการ การกาํกบัดูแลดา้นการขนส่งทางอากาศและการบรกิารมปีระสทิธภิาพ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การออกใบอนุญาต ใบสาํคญั ใบรบัรองดา้นการขนส่งทางอากาศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : การจ่ายค่าบาํรุงสมาชกิเป็นไปตามที่

องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : การกาํกบัดูแล สง่เสรมิและพฒันาด้านการขนสง่ทางอากาศ 23,745,400 บาท

1. งบเงินอดุหนุน 23,745,400             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 23,745,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 2,567,300              บาท

1 คา่ใช้สอย 2,567,300              บาท

(1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10 เครื่อง 500,000                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้ น 1,500,000              บาท

ปี 2560 ต ัง้งบประมาณ 500,000                บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 500,000                บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 500,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์8 คนั 2,067,300              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้ น 9,783,600              บาท

ปี 2560 ต ัง้งบประมาณ 1,514,400              บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 2,067,300              บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 2,067,300              บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 2,067,300              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 2,067,300              บาท

2) เงินอุดหนุนค่าสมาชกิองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 16,477,400             บาท

3) เงินอุดหนุนสําหรับบาํรุงสมาชกิโครงการ COSCAP 1,020,000              บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการเงินสมทบกองทนุองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ

(Trust Fund (ICAO)) 2,806,700              บาท

5) โครงการความร่วมมอืดา้นการรักษาความปลอดภยัการบนิ (Cooperative

     Aviation Security Programme,Asia/Pacific Region (CASP-AP) 

874,000                บาท     Phase lll  ระหว่างประเทศไทยกับองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
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 งบประมาณรายจา่ย   ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย   ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

พฒันาระบบขนส่งทางนํา้อย่างบูรณาการใหเ้กิดความม ัน่คง ปลอดภยั และเพิม่ศกัยภาพ

การแขง่ขนัของประเทศ

กาํกบัดูแล การส่งเสรมิ การพฒันาระบบการขนส่งทางนํา้และการพาณิชยนาว ีใหม้กีารเชื่อมต่อกบัระบบ

การขนส่งอืน่ๆ ท ัง้การขนส่งผูโ้ดยสาร และสนิคา้ ท่าเรอื อู่เรอื กองเรอืไทย และกิจการเกี่ยวเน่ือง 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ ท ัว่ถงึ และปลอดภยั ตลอดจนการสนบัสนุนภาค

การส่งออกใหม้คีวามเขม้แขง็ โดยใหม้อีาํนาจหนา้ทีด่งัน้ี   

1. ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดนิเรอืในน่านนํา้ไทย กฎหมายวา่ดว้ยเรอืไทย กฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัเรอืโดนกนั กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

2. ศึกษาและวเิคราะหเ์พือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางนํา้

3. ส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยระบบการขนส่งทางนํา้และการพาณิชยนาวี

4. ดาํเนินการจดัระเบยีบการขนส่งทางนํา้และกิจการพาณิชยนาวี

5. ร่วมมอืและประสานงานกบัองคก์ารและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ในประเทศและต่างประเทศในดา้น

การขนส่งทางนํา้ การพาณิชยนาว ีและในส่วนทีเ่กี่ยวกบัอนุสญัญาและความตกลงระหวา่งประเทศ

6. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีข่องกรมหรอืตามทีร่ฐัมนตรี

หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

1. มโีครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางนํา้ทีม่ปีระสทิธิภาพ มกีารเชื่อมโยงอย่างท ัว่ถงึ และเป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม ทาํใหป้ระชาชนทีใ่ชบ้รกิารขนส่งทางนํา้เกิดความสะดวก ปลอดภยั และสรา้ง

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศได ้

2. มกีารกาํกบั ดูแล และบรกิารดา้นการขนส่งทางนํา้ทีม่ปีระสทิธิภาพ ทาํใหเ้กิดความสะดวก ปลอดภยั

และลดการสูญเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิจากอบุตัเิหตใุนระบบการขนส่งทางนํา้ลง ทาํให ้

ขดีความสามารถการแขง่ขนัของประเทศเพิม่สูงขึ้น

3. มบีคุลากรดา้นการพาณิชยนาวทีีม่ปีระสทิธิภาพและเพยีงพอสาํหรบัรองรบักิจการดา้นพาณิชยนาวี

อนัเป็นการสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศต่อไป

กระทรวงคมนาคม

กรมเจา้ท่า

3,370,791,900

2,826,544,400



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,384.3919 2,840.1444 1,672.1690 855.9510        289.7352        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,370.7919 2,826.5444 1,658.5690 842.3510        276.1352        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         

1. กาํกบั ดูแล และใหบ้รกิารเพือ่ใหเ้กดิความ

สะดวกและปลอดภยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อตัราผูเ้สยีชวีติจาก

อบุตัิเหตุในระบบการขนส่งทางนํา้ต่อประชากร

หน่ึงแสนคนต่อปี

ราย            - 0.0180                     -            -            -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 561.3687 473.0815 818.6476 382.0627 160.8505 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ผลติและพฒันาบุคลากร เพือ่รองรบักจิการ

พาณิชยนาวี

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่รบันกัเรยีนเดนิเรอืพาณิชยท์ี่

สาํเรจ็การศึกษาแลว้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 184.6819 148.1508 46.0611       46.0611       46.0611       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         13.6000         

3. พฒันาและบํารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน

และบรกิาร มีความสะดวก และปลอดภยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางนํา้

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,624.7413 2,205.3121 793.8603 414.2272 69.2236       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 - จบ

แผนงานพื้นฐาน 32 1,148.8796 1,353.7558 537.5356 -  -  

1. ผลผลติ : การพฒันาและบาํรุงรกัษา

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางนํา้

22 935.2108      695.8367      316.2036      -                -                

2. ผลผลติ : การกาํกบัดูแลขนส่งทางนํา้

และพาณิชยนาวี

10 213.6688      657.9191      221.3320      -                -                

รวมทัง้สิ้น 32 1,148.8796 1,353.7558 537.5356 -  -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  27 รายการ  เป็นเงนิ  1,003,504,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  85,435,200  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  59,940,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 2,826,544,400               

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 2,826,544,400                   
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 245.9563            2,573.4496          5.1611               1.9774               2,826.5444          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

245.9563            2,573.4496          5.1611               1.9774               2,826.5444          

ผลผลติที่ 1 : การพฒันาและบาํรุงรกัษา

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางนํา้

             63.6302          2,141.6819 -   -            2,205.3121

ผลผลติที่ 2 : การกาํกบัดูแลขนส่งทางนํา้

และพาณิชยนาวี

           136.2650            329.6780               5.1611               1.9774            473.0815

ผลผลติที่ 3 : ผลติและพฒันาบุคลากร

ดา้นพาณิชยนาวี

             46.0611            102.0897 -   -              148.1508

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

63.6302 2,141.6819 -  -  2,205.3121

-                12.9734       -              -               12.9734       

25.8702 760.8425      -              -               786.7127      

-                36.3890       -              -               36.3890       

33.6100 195.7312      -              -               229.3412      

-                898.0032      -              -               898.0032      

4.1500         237.7426      -              -               241.8926      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 4 2 - - -

 ( 4 )

แห่ง 18 12 2 2 2

 ( 18 )

แห่ง 19 16 5 2 -

 ( 19 )

ร่องนํา้ 2 4 4 4 4

 ( 2 )

ลา้น ลบ.ม. 1.6 2.3 2.3 2.3 2.3

 ( 1.6 )

ร่องนํา้ 122 125 125 125 125

 ( 82 )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนร่องนํา้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงสรา้งป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล

เชงิปรมิาณ : จาํนวนร่องนํา้ sand by pass

เชงิปรมิาณ : ปรมิาณเน้ือดนิ sand by pass

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเขือ่นกนัทรายและคลืน่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั

4. ก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและกนัคลืน่

5. ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล

6. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัเพือ่แกไ้ขปญัหาอทุกภยั

2. ขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้

3. ก่อสรา้งโครงสรา้งพิ้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิติกส ์

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                2,826,544,400

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาและบํารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนสง่ทางน้ํา                2,205,312,100

พฒันาแและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางนํา้ของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 

สนบัสนุนความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดไ้ปสู่ส่วนภมูภิาค อนัจะเป็นการยกระดบัฐานะ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการและบรเิวณใกลเ้คียงใหด้ขีึ้นตามลาํดบั นอกจากน้ียงัเป็นการบรรเทา

ปญัหาอทุกภยั และการแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ท ัง้ในแม่นํา้และทะเล

หน่วย : ลา้นบาท

265



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้น ลบ.ม. 22.7484 23.6257 23.6257 23.6257 23.6257

 ( 3.3633 )

แห่ง 10 2 - - -

 ( 10 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 2,624.7413    2,205.3121    793.8603     414.2272     69.2236       

ลา้นบาท 2,624.7413    2,205.3121    793.8603     414.2272     69.2236       

ลา้นบาท 36.4902       63.6302       69.2236      69.2236       69.2236       

ลา้นบาท 2,547.5540    2,141.6819   724.6367     345.0036     -               

ลา้นบาท -                -               -              -               -               

ลา้นบาท 40.6971       -               -              -               -               

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

และ/หรอืรูปแบบและรายการที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : ปรมิาณเน้ือดนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการพฒันาและบาํรุงรกัษา

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางนํา้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,205,312,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 63,630,200            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,530,200            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,364,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 3,300,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 40,000                 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 12,991,800            บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,440,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 540,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 22,098,400            บาท

(8) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 300,000                บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 469,800                บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,836,200              บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000                บาท

(14) วสัดุหนงัสอืวารสาร และตาํรา 250,000                บาท

(15) วสัดุเครื่องแต่งกาย 100,000                บาท

(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,100,000            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,516,000              บาท

(2) ค่าประปา 972,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 612,000                บาท

2. งบลงทุน 2,172,357,400         บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 2,172,357,400         บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 301,468,200           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํรวจ 8,715,500              บาท

(1) เครื่องหย ัง่นํา้หาความลกึระบบดจิติอล กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,765,500              บาท

(2) กลอ้งสาํรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,450,000              บาท

(3) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(4) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ 

จาํนวน 1 ชดุ สาํหรบังานรงัวดัรายละเอยีดภมูปิระเทศดว้ยวธีิการรงัวดั

แบบ RTK (1 ชดุ ม ีReceivers 2 เครื่อง) กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,500,000              บาท

ผลผลติ : การพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนสง่ทางน้ํา
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2.1.1.2 ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 263,752,700           บาท

(1) ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกลทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 1,400,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ซ่อมใหญ่เรือ  (จท.ข.31  จท.231  จท.ข.33  จท.233  จท.ข.35  จท.235) 

 กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 6 ลาํ 40,152,700            บาท

(3) ซ่อมใหญ่เรือ  (จท.ข.6  จท.ข.8  จท.ข.1  จท.21  จท.ข.15  จท.215  

จท.ข.19  จท.219)  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 8 ลาํ 65,500,000            บาท

(4) เครื่องยนตพ์รอ้มเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า (MARINE GEN.SET)  

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 35 KVA 380 V 50 Hz ทีค่วามเร็วรอบ 1,500 RPM 

พรอ้มติดตัง้ เรือเจา้ท่า ข.6 กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,600,000              บาท

(5) เครื่องยนตข์บัชดุปัม๊นํา้มนัไฮดรอลคิ (MARINE ENGINE) พรอ้มติดตัง้ 

เรือเจา้ท่า ข.5 และเรือเจา้ท่า ข.7 สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่3 

จ.ตรงั ขนาดแรงมา้ไมน่อ้ยกว่า 245 HP ทีค่วามเร็วรอบไมเ่กิน 1,800 RPM 

2 ชดุ 4,000,000              บาท

(6) ชดุเรือขดุลอกร่องนํา้พื้นทีป่่าชายเลน สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษา

ทางนํา้ที ่6 จ.สุราษฎรธ์านี ประกอบดว้ย 1. เรือลากจูง จาํนวน 1 ลาํ 

2. เรือบรรทุกดนิแบบเปิดทอ้ง จาํนวน 2 ลาํ 

3. โป๊ะบรรทุกรถขดุตกัดนิ จาํนวน 1 โป๊ะ  1 ชดุ 43,000,000            บาท

(7) รถขดุตกัดนิตีนตะขาบ แขนยาวไมน่อ้ยกว่า 18 เมตร เครื่องยนตด์เีซลขนาด

กาํลงัไมน่อ้ยกว่า 150 HP สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่4 

จ.สงขลา 1 คนั 5,600,000              บาท

(8) เครื่องยนตข์บัปัม๊ขดุ (MARINE ENGINE) พรอ้มติดตัง้ เรือเจา้ท่า ข.23 

สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่5 จ.จนัทบุรี ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

1,200 HP ทีค่วามเร็วรอบไมเ่กิน 900 RPM 1 ชดุ 43,000,000            บาท

(9) เครื่องยนตข์บัปัม๊ไฮดรอลคิ (MARINE ENGINE) พรอ้มติดตัง้ 

เรือเจา้ท่า ข.23 สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่5 จ.จนัทบุรี 

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 600 HP ทีค่วามเร็วรอบไมเ่กิน 1,350 RPM 1 ชดุ 19,000,000            บาท

(10) เครื่องยนตพ์รอ้มเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า (MARINE GEN.SET)

พรอ้มติดตัง้ เรือเจา้ท่า ข.23 สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่5  

จ.จนัทบุรี ขนาดไมน่อ้ยกว่า 80 KVA 220 V 50 Hz ความเร็วรอบ 

1,500 RPM 1 ชดุ 3,500,000              บาท

(11) เครื่องยนตข์บัเพลาใบจกัร (MARINE ENGINE) พรอ้มเกียรข์บัเพลา

ใบจกัร พรอ้มการติดตัง้ เรือเจา้ท่า 223 สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษา

ทางนํา้ที ่5 จ.จนัทบุรี ขนาดไมน่อ้ยกว่า 330 HP ทีค่วามเร็วรอบ

ไมเ่กิน 1,950 RPM 1 ชดุ 10,000,000            บาท
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(12) เครื่องยนตข์บัปัม๊ขดุ (MARINE ENGINE) พรอ้มรีดกิช ัน่เกียร ์

พรอ้มติดตัง้ เรือเจา้ท่า ข.21 สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่6  

จ.สุราษฎรธ์านี ขนาดไมน่อ้ยกว่า 750 HP ทีค่วามเร็วรอบไมเ่กิน 1,400 RPM

1 ชดุ 27,000,000            บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 29,000,000            บาท

(1) ทุน่เครื่องหมายการเดนิเรือพรอ้มอปุกรณ์ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่อ้ยกว่า 1.50 เมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่1 

จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ชดุ 4,200,000              บาท

(2) ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือพรอ้มอปุกรณ์ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่อ้ยกว่า 2.10 เมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่3 

จ.ตรงั 4 ชดุ 10,000,000            บาท

(3) ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือพรอ้มอปุกรณ์ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่อ้ยกว่า 1.50 เมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่4 

จ.สงขลา 3 ชดุ 4,200,000              บาท

(4) ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือพรอ้มอปุกรณ์ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่อ้ยกว่า 2.10 เมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่5 

จ.จนัทบุรี 2 ชดุ 5,000,000              บาท

(5) ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือพรอ้มอปุกรณ์ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่อ้ยกว่า 1.50 เมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรกัษาทางนํา้ที ่6 

จ.สุราษฎรธ์านี 4 ชดุ 5,600,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,840,213,700         บาท

2.1.2.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 54,819,400            บาท

(1) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอยีดและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ในการเพิม่ศกัยภาพการขนส่งทางนํา้เชื่อมจากแมน่ํา้ป่าสกัผ่าน

แมน่ํา้เจา้พระยาออกสู่ทะเล 36,389,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 139,957,500           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,000,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,944,500            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 52,624,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,389,000            บาท

(2) ค่าศึกษาทบทวนและสาํรวจออกแบบรายละเอยีด และศึกษาผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มในรายละเอยีด (EHIA) เพือ่ก่อสรา้งท่าเรือนํา้ลกึจงัหวดัสตูล 

(ปากบารา) -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 115,522,400           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 76,800,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,722,400            บาท
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(3) ค่าศึกษาเพือ่วางแผนแมบ่ท และออกแบบรายละเอยีด (ในจดุวกิฤต) 

เพือ่แกไ้ขปญัหาตลิง่พงัในแมน่ํา้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,450,400              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 24,735,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,450,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,284,600            บาท

(4) ค่าศึกษาสาํรวจออกแบบเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเดนิเรือแมน่ํา้เจา้พระยา 

ช่วงบริเวณคลองโผงเผง ถงึวดัพนญัเชิงวรวหิาร จ.พระนครศรีอยุธยา 11,980,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,980,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,980,000            บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,785,394,300         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 371,939,800           บาท

รวม 17 รายการ (รวม 10,293,031 หน่วย)

(2) ค่าซ่อมบาํรุงรกัษาเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลบริเวณอ่าวไทย

ตอนลา่ง ที ่จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา 3 แห่ง 45,000,000            บาท

(3) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเล Sand Bypassing 

ร่องนํา้ท่ากระจาย จ.สุราษฎรธ์านี เน้ือดนิประมาณ 500,000 ลบ.ม 47,200,000            บาท

(4) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเล Sand Bypassing 

ร่องนํา้บางมะรวด จ.ปตัตานี เน้ือดนิประมาณ 700,000 ลบ.ม 66,080,000            บาท

(5) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเล Sand Bypassing 

ร่องนํา้ไมแ้ก่น อ.ไมแ้ก่น จ.ปตัตานี เน้ือดนิประมาณ 600,000 ลบ.ม 56,640,000            บาท

(6) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเล Sand Bypassing 

ร่องนํา้ศาลาใหม ่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เน้ือดนิประมาณ 500,000 ลบ.ม 47,200,000            บาท

(7) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณหมู ่1 บา้นบ่อตรุ 

อ.ระโนด จ.สงขลา 49,219,700            บาท

(8) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้ยม บา้นไชยามาตย ์หมูท่ี ่1 

ต.เวยีงทอง อ.สูงแมน่ จ.แพร่ 25,489,800            บาท

(9) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้เลย บา้นฟากหว้ย หมูท่ี ่13 

ต.ทรายขาว อ.วงัสะพงุ จ.เลย 26,283,600            บาท

(10) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้น่าน บา้นยุง้ขา้ว หมูท่ี ่8 

ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก 24,696,000            บาท

(11) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้เจา้พระยา บริเวณวดัโคกแจง 

หมูท่ี ่1 ต.วดัโคก อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 26,460,000            บาท

(12) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัริมแมน่ํา้น่าน บริเวณศาลเจา้พ่อวงักลม 

หมูท่ี ่1 ต.บา้นบุ่ง อ.เมอืง จ.พจิติร 14,994,000            บาท
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(13) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่มน่ํา้ป่าสกั 

ต.กนัจ ุอ.บงึสามพนั - ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

เน้ือดนิประมาณ 1,000,000 ลบ.ม 36,000,000            บาท

(14) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่มน่ํา้ปราจนีบุรี 

จ.ปราจนีบุรี เน้ือดนิประมาณ 300,000 ลบ.ม 10,800,000            บาท

(15) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้ตาํมะลงั 

จ.สตูล เน้ือดนิประมาณ 500,000 ลบ.ม 30,000,000            บาท

(16) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้บา้นแหลม 

จ.เพชรบุรี เน้ือดนิประมาณ 450,000 ลบ.ม 27,000,000            บาท

(17) ค่าก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่ปากร่องนํา้ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร 58,735,700            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 288,700,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 57,768,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,517,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,735,700            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 105,678,900           บาท

(18) ค่าก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่ร่องนํา้หลงัสวน อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 128,280,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 502,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 101,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 128,280,000           บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 121,456,900           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 150,863,100           บาท

(19) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้เจา้พระยา หมูท่ี ่7 ต.ธรรมามลู 

อ.เมอืง จ.ชยันาท 37,978,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 47,578,800            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 37,978,800            บาท

(20) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณอทุยานสิง่แวดลอ้ม

นานาชาติสริินธร จ.เพชรบุรี 36,251,900            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 284,327,300           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 58,000,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 93,451,900            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 96,623,500            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,251,900            บาท
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(21) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณบา้นหวัแหลม 

(ฝัง่กระโจม) ม.12 ต.บางมะพรา้ว อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 115,192,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 209,440,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 41,890,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 52,358,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 115,192,000           บาท

(22) ค่าก่อสรา้งโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณหาดสมหิลา 

ถ.ชลาทศัน ์อ.เมอืง จ.สงขลา 43,980,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 269,900,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 43,404,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 84,422,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 43,980,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 98,094,000            บาท

(23) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.ชิงโค ต.หวัเขา 

อ.สงิหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแกว้) 61,837,400            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 290,700,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 68,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 61,837,400            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 68,198,900            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 92,663,700            บาท

(24) ค่าก่อสรา้งกาํแพงหนิทิ้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ ม.7 และ ม.10 

ต.ขนาบนาก อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 72,179,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 111,440,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,400,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 72,179,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 16,861,000            บาท

(25) ค่าก่อสรา้งกาํแพงหนิทิ้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณบา้นทุ่งประดู่ 

ม.2 ต.ทบัสะแก อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 50,168,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 62,750,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,582,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 50,168,000            บาท

(26) ค่าก่อสรา้งกาํแพงหนิทิ้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ ต.บางปิด 

อ.แหลมงอบ จ.ตราด 39,000,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 48,800,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 39,000,000            บาท
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(27) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณบา้นหนา้โกฏ ิ

ต.ท่าพยา อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที ่2) 19,404,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 97,020,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 77,616,000            บาท

(28) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทีบ่ริเวณ ต.คลองแดน 

อ.ระโนด จ.สงขลา 36,338,400            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 181,692,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,338,400            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 72,676,800            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 72,676,800            บาท

(29) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด 

จ.สงขลา 26,812,800            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 134,060,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,812,800            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 107,247,200           บาท

(30) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณบา้นหนา้โกฏ ิ

ต.ท่าพยา อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที ่1) 58,000,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 72,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 14,600,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,000,000            บาท

(31) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้เจา้พระยา ม.2 และ ม.3  

ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 35,960,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 44,960,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 35,960,000            บาท

(32) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแมน่ํา้น่าน บริเวณบา้นเชิงหวาย 

ต.คลุกเทยีม อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 19,800,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 28,800,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,800,000            บาท

(33) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ํา้ป่าสกั ม.2 และม.7 ต.ท่ามะนาว 

อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 12,973,400            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 58,970,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,800,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 34,196,600            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,973,400            บาท
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(34) ค่าก่อสรา้งกาํแพงหนิทิ้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ ม.6 

ต.ปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 27,500,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 36,300,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,500,000            บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

136.2650    329.6780    5.1611      1.9774      473.0815    

15.4594       163.1653      0.6988       -               179.3235      

19.5121       15.8000       0.2103       1.9774        37.4998       

101.2935      150.7127      4.2520       -               256.2582      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั 180,000 230,000 231,000 232,000 232,000

 ( 214,277 )

ครัง้ 40,800 41,000 41,200 41,400 41,600

 ( 20,982 )

ครัง้ 123,480 160,000 165,000 170,000 175,000

 ( 148,447 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการตรวจตราและควบคุม

การเดนิเรอื

เชงิคุณภาพ : ความถกูตอ้งครบถว้นของการดาํเนินงาน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการออกใบสาํคญั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการนาํร่องเรอื

รวมทัง้สิ้น

1. การออกใบสาํคญั

2. การนาํร่องเรอื

3. การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรอื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  การกาํกบัดูแลขนสง่ทางน้ําและพาณิชยนาวี                  473,081,500

เพือ่ควบคุม ตรวจตรา และปราบปรามใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ ควบคุมการก่อสรา้งสิง่ลว่งล ํา้ลาํนํา้ รวมถงึ

ดาํเนินการเกี่ยวกบังานดา้นสิง่แวดลอ้มทางนํา้และดาํเนินการเกี่ยวกบัการสอบความรูค้นประจาํเรอื  การตรวจ

สภาพเรอื เครื่องจกัร เครื่องไฟฟ้า อปุกรณ ์และเครื่องใชป้ระจาํเรอืตามกฎระเบยีบว่าดว้ยการเดนิเรอืในน่านนํา้ไทย 

และกฎหมายว่าดว้ยเรอืไทยเพือ่ประกอบการออกและต่อใบอนุญาตใชเ้รอืตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิเรอื 

ในน่านนํา้ไทย, การจดทะเบยีนเรอื การทาํนิติกรรมเกี่ยวกบัเรอื การควบคุมหมายเลขทะเบยีนเรอืและการออก

ใบอนุญาตใชเ้รอืตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิเรอืในน่านนํา้ไทย ตลอดจนการนาํร่องตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิเรอื

ในน่านนํา้ไทยและออกใบอนุญาตเป็นผูน้าํร่อง, การพจิารณา วนิิจฉยั ตีความ ใหค้าํปรกึษาร่างและแกไ้ข ยกร่าง

นิติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบ คาํส ัง่ขอ้บงัคบัต่างๆ และการพฒันา ส่งเสรมิ การควบคุม 

การคุม้ครองและการประสานงานการพาณิชยนาวี

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 561.3687      473.0815      818.6476     382.0627     160.8505      

ลา้นบาท 561.3687      473.0815      818.6476     382.0627     160.8505      

ลา้นบาท 149.5552      136.2650      153.5900     153.5922     153.7120      

ลา้นบาท 404.5780      329.6780      657.9191     221.3320     -               

ลา้นบาท 5.2581         5.1611        5.1611       5.1611        5.1611        

ลา้นบาท 1.9774         1.9774        1.9774       1.9774        1.9774        

ลา้นบาท -                -                -               -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การกาํกบัดูแลขนสง่ทางน้ําและพาณิชยนาวี 473,081,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 136,265,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 127,578,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 4,522,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 3,588,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,145,100              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 43,920,400            บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,968,900              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 594,000                บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 673,200                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 35,546,400            บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,804,500              บาท

(10) ค่าประชาสมัพนัธ์ 3,626,900              บาท

(11) ค่าบาํรุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือข่าย 9,681,000              บาท

(12) วสัดุสาํนกังาน 411,000                บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 16,186,800            บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 60,000                 บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 60,000                 บาท

(16) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 40,000                 บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

(18) วสัดุเครื่องแต่งกาย 50,000                 บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

(20) วสัดุอาหาร 200,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,686,200              บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 8,686,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,278,200              บาท

(2) ค่าประปา 892,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 516,000                บาท

2. งบลงทุน 329,678,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 329,678,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 128,604,700           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 53,411,600            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 11,424,000            บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)
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(2) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 70 ฟตุ 

สาํนกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่4 สาขาเกาะสมยุ จ.สุราษฎรธ์านี 41,987,600            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 104,969,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,820,400            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 41,161,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,987,600            บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 26,408,000            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 20,616,600            บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัการบุกรุก Next-Generation 

Intrusion Prevention System (NGIPS) 3,200,000              บาท

(3) ค่าพฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นอนุสญัญาแรงงานทางทะเล (MLC) 

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 2,591,400              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 42,785,100            บาท

(1) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.147,จท.149,จท.205,จท.207,จท.214,จท.218,จท.212,

จท.158,จท.264,จท.222,เรือตรวจการณ์เจา้ท่า 804,เรือตรวจการณ์ 

เจา้ท่า 1302,เรือเด่นสุทธิ,เรือชลธรานุรกัษ,์เรือรกัษธ์ารา,เรือรกัเจา้พระยา) 

กรุงเทพมหานคร 16 ลาํ 42,785,100            บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 6,000,000              บาท

(1) ค่าจา้งจดัหาและติดตัง้ระบบเครือข่ายโทรศพัทแ์บบดจิติอล 

(IP Telephone) เพือ่ปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบสายด่วน 1199 

กรุงเทพมหานคร 6,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 6,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 201,073,300           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,000,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,200,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 24 หน่วย และปรบัปรุงซ่อมแซม

สาํนกังานนาํร่องเขตท่าเรือมาบตาพดุ จ.ระยอง 15,800,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,800,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,800,000            บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 101,061,200           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 3,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานเจา้ท่าภมูภิาคสาขาเกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั 

จ.สุราษฎรธ์านี 10,500,000            บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน อาคารชดุพกัอาศยั 10 หน่วย เขือ่นป้องกนั

ตลิง่พงั โป๊ะเทยีบเรือ พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ สาํนกังานเจา้ท่าภมูภิาค 

สาขาสมทุรสาคร 6,934,700              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,400,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,947,400              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,517,900            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,934,700              บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานเจา้ท่าภมูภิาคสาขานนทบุรี ต.บางไผ่ อ.เมอืง 

จ.นนทบุรี 13,349,200            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,349,200            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,349,200            บาท

(5) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน อาคารชดุพกัอาศยั 10 หน่วย เขือ่นป้องกนั

ตลิง่พงั โป๊ะเทยีบเรือ พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ สาํนกังานเจา้ท่าภมูภิาค 

สาขานครปฐม 3,274,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 24,100,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,142,200              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,683,800            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,274,000              บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการของกรมเจา้ท่า กรุงเทพมหานคร 63,503,300            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 697,777,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 116,133,100           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 70,169,500            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 63,503,300            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 229,519,100           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 218,452,000           บาท

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน 2,880,000              บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารทีท่าํการของกรมเจา้ท่า กรุงเทพมหานคร 2,880,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,400,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,880,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 8,640,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,880,000              บาท
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2.1.2.4 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 59,940,000            บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รึกษาสาํรวจ จดัทาํแผนทีแ่ละรายละเอยีดของสิง่ลว่งล ํา้ลาํนํา้

ท ัว่ประเทศ ระยะที ่1 59,940,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 299,700,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,940,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 239,760,000           บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,874,100            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 15,874,100            บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อ

หน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.7 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 2,318,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 2,318,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งและจดัหาระบบตรวจการณ์ชายฝัง่อ่าวไทยตอนบน 

(VTS ระยะที ่2) -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 340,000,000           บาท

ปี 2555 - 2558 ตัง้งบประมาณ 166,000,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 174,000,000           บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 5,161,100              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,161,100              บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรฐัเจา้ของท่าเรือ 698,800                บาท

2) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ 4,252,000              บาท

3) ค่าบาํรุงสมาชิกนาํร่องสากล 210,300                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,977,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเจา้พนกังานนาํร่อง 1,977,400              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค์

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

46.0611      102.0897    -             -             148.1508    

46.0611       102.0897      -              -               148.1508      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 180 180 180 180 180

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 198.2819      161.7508      59.6611      59.6611       59.6611       

ลา้นบาท 184.6819      148.1508      46.0611      46.0611       46.0611       

ลา้นบาท 56.9701       46.0611       46.0611      46.0611       46.0611       

ลา้นบาท 127.7118      102.0897      -              -               -               

ลา้นบาท -                -               -              -               -               

ลา้นบาท -                -               -              -               -               

ลา้นบาท 13.6000        13.6000       13.6000      13.6000       13.6000       

ลา้นบาท 13.6000       13.6000       13.6000      13.6000       13.6000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติและพฒันาบุคลากร

ดา้นพาณิชยนาวี

เชงิคุณภาพ : บุคลากรดา้นพาณิชยนาวมีคุีณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลติและพฒันาบุคลากรดา้นพาณิชยนาวี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลติและพฒันาบุคลากรดา้นพาณิชยนาวี                  148,150,800

ผลติ ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเพือ่การพาณิชยน์าวแีละบุคลากรประจาํเรอืใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานสากล และ

มปีรมิาณเพยีงพอ

หน่วย : ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นพาณิชยนาวี 148,150,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 46,061,100            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,371,100            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 277,000                บาท

(2) เงนิสมนาคุณอาจารยส์าขาทีข่าดแคลนในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั 8,193,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนการสอบคดัเลอืก 20,000                 บาท

(4) ค่าตอบแทนการเรียนการสอน 2,293,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 6,788,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 490,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 486,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,212,000              บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 2,200,000              บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 102,000                บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 10,100,100            บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 130,000                บาท

(13) วสัดุศึกษา 250,000                บาท

(14) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 830,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,690,000            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 11,282,000            บาท

(2) ค่าประปา 836,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 572,000                บาท

2. งบลงทุน 102,089,700           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 102,089,700           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 72,496,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,856,000            บาท

(1) เครื่องมอืฝึกจาํลองการปฏบิตัิงานบนเรือบรรทุกสนิคา้เทกอง 

เรือคอนเทนเนอร ์เรือ General Cargo เรือโดยสาร เรือเฟอรี่  

จ.สมทุรปราการ 1 ชดุ 7,907,000              บาท

(2) เครื่องมอืฝึกจาํลองการปฏบิตัิงานในเรือทีม่อีปุกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสูง 

จ.สมทุรปราการ 1 ชดุ 11,949,000            บาท

(3) เครื่องมอืฝึกจาํลองการดบัเพลงิข ัน้สูงเสมอืนจริง จ.สมทุรปราการ 1 ชดุ 8,000,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 44,640,000            บาท

(1) ซ่อมทาํประจาํปีเรือฝึกนกัเรียนเดนิเรือพาณิชย ์เรือฝึกสาครวสิยั 

จ.สมทุรปราการ 1 ลาํ 30,040,000            บาท

(2) ซ่อมทาํประจาํปีเรือฝึกนกัเรียนเดนิเรือพาณิชย ์เรือฝึกวสูิตรสาคร 

จ.สมทุรปราการ 1 ลาํ 14,600,000            บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 29,593,700            บาท

2.1.2.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 13,393,700            บาท

(1) ค่าศึกษาสาํรวจออกแบบอาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีจ.

สมทุรปราการ 13,393,700            บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 16,200,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารปฏบิตัิการ

เครื่องกล ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีจ.สมทุรปราการ 16,200,000            บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนสง่ทางบก

1,126,679,300

2. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในระบบการขนส่งทางถนน โดยมกีารพฒันาและส่งเสรมิระบบการขนส่ง

ทางถนน การพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มของรถทกุประเภท และ

การควบคุมกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

3. ประชาชนไดร้บัการบรกิารดา้นทะเบยีนรถและใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจาํรถอย่างมปีระสทิธภิาพ

รวมท ัง้การพฒันานวตักรรมในดา้นการควบคุม กาํกบั ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนอย่างเป็นระบบและ

มปีระสทิธภิาพ

999,953,200

4. สามารถขบัเคลือ่นนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์า้นการคมนาคมและระบบโลจสิตกิสเ์พือ่สนบัสนุนการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไดอ้ย่างย ัง่ยนื

4. บรหิารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล

เป็นองคก์รแห่งนวตักรรมในการควบคุม กาํกบั ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนใหม้คุีณภาพและปลอดภยั

1. พฒันาระบบควบคุม กาํกบั ดูแลระบบการขนส่งทางถนนใหไ้ดม้าตรฐานและมคีวามปลอดภยั รวมถงึ

เชื่อมโยงกบัการขนส่งรูปแบบอื่น

3. พฒันาและส่งเสรมิการใหบ้รกิารระบบการขนส่งทางถนนใหม้คุีณภาพและมสีาํนึกรบัผดิชอบ

2. พฒันานวตักรรมการควบคุม กาํกบั ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบงัคบัใชก้ฎหมาย

1. ประชาชนมรีะบบการขนส่งทางถนนทีไ่ดม้าตรฐาน โดยมกีารออกแบบ พฒันา และปรบัปรุง โครงสรา้ง

พื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นโลจสิตกิส ์ใหส้ามารถอาํนวยความสะดวกและรองรบัผูใ้ชบ้รกิารทกุ

กลุม่ไดอ้ย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ รองรบัการเดนิทางของผูโ้ดยสาร การพฒันารูปแบบการขนส่ง

สนิคา้หรอืการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,126.6793 999.9532        584.0230        499.6961        499.6961        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,126.6793 999.9532        584.0230        499.6961        499.6961        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ประชาชนไดใ้ชร้ะบบการขนสง่ทางถนนที่มี

คุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 74 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 156.8619 166.9279 99.3395       99.3395       99.3395       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชนมีความปลอดภยัในการเดินทางทาง

ถนน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนอบุตัิเหตุทาง

ถนนของรถโดยสารสาธารณะลดลงจากปีก่อน

รอ้ยละ 2 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 247.1253 152.4513 122.0961 122.0961 122.0961 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนมีความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ประชาชนผูร้บับรกิารดา้นทะเบยีนรถและ

ใบอนุญาตขบัรถไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 85 87 89 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 486.5657 444.6683 219.6467 135.3198 135.3198 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. การเป็นองคก์รที่มีสมรรถนะสูงและมีการ

บรหิารจดัการที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ความเชื่อม ัน่ต่อองคก์ร รอ้ยละ 82 84 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 236.1264 235.9057 142.9407 142.9407 142.9407 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 18 292.0936 105.8335 37.6586 59.3839 -  

1. ผลผลติ : การพฒันาระบบการขนส่งทางถนน 10 105.4984      37.6586       37.6586       59.3839       -                

2. ผลผลติ : การพฒันาความปลอดภยัและ

กาํกบัดูแลการขนส่งทางถนน

1 30.5402       -                -                -                -                

3. ผลผลติ : การพฒันาการใหบ้รกิารประชาชน 6 113.0248      68.1749       -                -                -                

4. โครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคาร

สาํนกังานขนส่งสาขา

1 43.0302       -                -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 18 292.0936 105.8335 37.6586 59.3839 -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  13 รายการ  เป็นเงนิ  253,324,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  38,769,200  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

999,953,200                 

999,953,200 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 525.7059            474.2473            -   -   999.9532            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

525.7059            474.2473            -   -   999.9532            

ผลผลติที่ 1 : องคก์รมสีมรรถนะสูง และมี

การบรหิารจดัการที่ดี

           141.4107              94.4950 -   -              235.9057

ผลผลติที่ 2 : การพฒันาระบบการขนส่ง

ทางถนน

           128.1279              38.8000 -   -              166.9279

ผลผลติที่ 3 : การพฒันาความปลอดภยั

และกาํกบัดูแลการขนส่งทางถนน

           121.9111              30.5402 -   -              152.4513

ผลผลติที่ 4 : การพฒันาการใหบ้รกิาร

ประชาชน

           134.2562            267.3819 -   -              401.6381

โครงการที่ 1 : โครงการก่อสรา้งอาคาร

สาํนกังานขนส่งสาขา

-                43.0302 -   -                43.0302

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

141.4107 94.4950 -  -  235.9057

5.7732         -             -              -              5.7732 

135.6375      94.4950     -              -              230.1325     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( - )

โครงการ 4 3 3 3 3

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 236.1264      235.9057 142.9407     142.9407     142.9407     

ลา้นบาท 236.1264      235.9057 142.9407     142.9407     142.9407     

ลา้นบาท 144.9324      141.4107   142.9407     142.9407     142.9407     

ลา้นบาท 91.1940 94.4950     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ดาํเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ

ตามโครงการที่กาํหนด 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการพฒันาบุคลากรของ

กรมการขนส่งทางบก

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการพฒันา/ปรบัปรุงระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่ใชใ้นการ

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก

2. การพฒันา/ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  องคก์รมีสมรรถนะสูง และมีการบรหิารจดัการที่ดี

เพือ่พฒันาบุคลากรใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน มคีวามคิดสรา้งสรรคแ์ละนาํนวตักรรมมา

ใชใ้นการบรหิารจดัการงานขององคก์รใหม้มีาตรฐานและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม

เชื่อม ัน่ในองคก์ร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

                999,953,200

                235,905,700
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : องคก์รมีสมรรถนะสูง และมีการบรหิารจดัการที่ดี 235,905,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 141,410,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 109,756,700           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,773,200              บาท

(2) ค่าบาํรงุรกัษาคอมพวิเตอร์ 76,017,500             บาท

(3) วสัดคุอมพวิเตอร์ 27,966,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,654,000             บาท

(1) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 31,654,000             บาท

2. งบลงทนุ 94,495,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,495,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 94,495,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 94,495,000             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 46,065,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,420 หน่วย)

(2) จดัทาํระบบสารสนเทศเพือ่มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของราชการสะดวก 1 

ระบบ 48,430,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

128.1279    38.8000   -             -             166.9279   

22.0928       -             -              -              22.0928      

90.6928       -             -              -              90.6928      

15.3423       -             -              -              15.3423      

-                38.8000     -              -              38.8000      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 13 13 13 14 14

 ( 5 )

ฉบบั 71,900 72,200 72,500 72,800 73,100

 ( 33,996 )

ครัง้ 2,660 2,680 2,680 2,680 2,680

 ( 986 )

ครัง้ 126 126 126 126 126

 ( 23 )

แห่ง 90 95 100 105 105

 ( 90 )

รอ้ยละ 75 80 85 90 90

 ( 80 )

ลา้นบาท 156.8619      166.9279   99.3395      99.3395      99.3395      

ลา้นบาท 156.8619      166.9279   99.3395      99.3395      99.3395      

ลา้นบาท 124.1688      128.1279   99.3395      99.3395      99.3395      

ลา้นบาท 32.6931       38.8000     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประจาํทางที่ไดร้บัการพฒันา ส่งเสรมิ กาํกบั ดูแล

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการพฒันาและส่งเสรมิ

ผูป้ระกอบการขนส่ง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสิง่อาํนวยความสะดวก

ดา้นการขนส่ง 

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้ระกอบการรถโดยสาร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการศึกษาและการดาํเนินการดา้น

การขนส่งทางถนน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการออกและต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบการขนส่ง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการขนส่ง

3. การพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการขนส่งทางถนน

4. การพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นการขนส่งและระบบโลจสิติกส ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การศึกษาและการดาํเนินการเพือ่พฒันาระบบการขนส่งทางถนน

2. การจดัระเบยีบและกาํกบัดูแลการประกอบการขนส่งทางถนน

                 166,927,9008.1.2  ผลผลติที่ 2 :  การพฒันาระบบการขนสง่ทางถนน

เพือ่พฒันาและควบคุมมาตรฐานการใหบ้รกิารขนส่งทางถนน ส่งเสรมิการใชบ้รกิารรถสาธารณะ และสนบัสนุนการ

พฒันาระบบโลจสิติกสข์องประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาระบบการขนสง่ทางถนน 166,927,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 128,127,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,745,600             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 32,047,200             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,166,900              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,426,900              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 927,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 155,800                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 313,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,326,000              บาท

(7) ค่ารบัรองและพธิกีาร 26,300                  บาท

(8) ค่าประกนัภยั 199,500                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 15,343,600             บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 651,700                บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 12,400                  บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 24,400                  บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 81,800                  บาท

(14) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 168,100                บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 156,500                บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 67,300                  บาท

(2) ค่าเช่ารถบรรทกุขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 52 คนั 9,695,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 46,112,000             บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 17,024,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 9,695,800              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,695,800              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,695,800              บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทกุขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 40 คนั 7,488,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 37,468,800             บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 15,004,800             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,488,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,488,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,488,000              บาท
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(4) ค่าเช่ารถตู ้40 คนั 11,856,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 59,304,000             บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 23,736,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,856,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,856,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,856,000             บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทกุขบัเคลือ่น 2 ลอ้แบบดบัเบิ้ลแคบ 24 คนั 4,510,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 21,798,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,758,400              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,510,100              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,510,100              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,510,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,510,100              บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทกุขบัเคลือ่น 2 ลอ้แบบธรรมดา 1 คนั 137,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 686,000                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 137,200                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 137,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 137,200                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 137,200                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 137,200                บาท

(7) ค่าเช่ารถตู ้38 คนั 11,286,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 54,549,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,405,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,286,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 11,286,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 11,286,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,286,000             บาท

(8) ค่าเช่ารถตู ้20 คนั 5,940,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,700,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,940,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 5,940,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 5,940,000              บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,880,000             บาท
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(9) ค่าเช่ารถบรรทกุขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 40 คนั 7,516,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 37,584,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,516,800              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 7,516,800              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 7,516,800              บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,033,600             บาท

(10) ค่าเช่ารถบรรทกุขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ 44 คนั 8,268,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 41,342,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,268,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 8,268,500              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,268,500              บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,537,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 29,382,300             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,696,500             บาท

(2) ค่าประปา 5,180,800              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,123,100              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,381,900              บาท

2. งบลงทนุ 38,800,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 38,800,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 38,800,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,800,000             บาท

(1) พฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพสถานขีนส่งสนิคา้ 

ระยะที ่2 2 แห่ง 38,800,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 58,800,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,800,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

121.9111    30.5402   -             -             152.4513   

48.5323       30.5402     -              -              79.0725      

17.8328       -             -              -              17.8328      

55.5460       -             -              -              55.5460      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 4,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000

 ( 1,782,114 )

คนั 4,160,000 4,170,000 4,180,000 4,190,000 4,200,000

 ( 2,214,676 )

ราย 2,190,000 2,195,000 2,200,000 2,205,000 2,210,000

 ( 1,248,915 )

ครัง้ 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080

 ( 1,860 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 80.03 )

ลา้นบาท 247.1253 152.4513 122.0961 122.0961 122.0961

ลา้นบาท 247.1253      152.4513   122.0961     122.0961     122.0961     

ลา้นบาท 122.1207      121.9111   122.0961     122.0961     122.0961     

ลา้นบาท 125.0046      30.5402     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                 152,451,300

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการกาํกบัดูแลสถานประกอบการ

เอกชนที่ไดร้บัอนุญาต/ไดร้บัการรบัรอง

เชงิคุณภาพ : ผูผ่้านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานที่

กาํหนดไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูผ่้านการอบรมและทดสอบ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรถที่เขา้รบัการตรวจสภาพ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรถและผูข้บัรถที่ผ่านการตรวจสอบ

2. การพฒันาความปลอดภยัของตวัรถ

3. การควบคุมกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้งระบบความปลอดภยัในการขนส่งทางถนน  โดยควบคุม กาํกบั ดูแล และส่งเสรมิความ

ปลอดภยัในการขนส่งทางถนนท ัง้ดา้นตวัรถ ผูข้บัรถและผูป้ระจาํรถ ใหเ้กิดความปลอดภยั และเป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การอบรมใหค้วามรูผู้ข้บัรถและผูป้ระจาํรถ

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  การพฒันาความปลอดภยัและกาํกบัดูแลการขนสง่ทางถนน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาความปลอดภยัและกาํกบัดูแลการขนสง่ทางถนน 152,451,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 121,911,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,513,400             บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,513,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 990,300                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 203,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,306,900              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,137,700              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,012,400              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 104,900                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 40,208,900             บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 32,900                  บาท

(9) ค่าประกนัภยั 216,000                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 11,759,700             บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,396,100              บาท

(12) วสัดกุ่อสรา้ง 36,700                  บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 70,900                  บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 87,900                  บาท

(15) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 278,300                บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 309,000                บาท

(17) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 361,200                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 58,397,700             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 58,397,700             บาท

2. งบลงทนุ 30,540,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,540,200             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,540,200             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,540,200             บาท

(1) ปรบัปรงุศูนยส์อนขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ ตาํบลบงึคาํพรอ้ย 

อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 30,540,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 39,946,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,405,800              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,540,200             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

134.2562 267.3819 -            -            401.6381

91.3362 42.1043 -            -            133.4405

42.92 225.2776 -            -            268.1976

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ช่องทาง 11 11 11 11 11

 ( 11 )

ครัง้ 32,500,000 33,000,000 33,500,000 34,000,000 34,500,000

 ( 15,440,160 )

ครัง้ 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

 ( 2,330,370 )

ลา้นบาท 473.6459 401.6381 219.6467 135.3198 135.3198

ลา้นบาท 473.6459 401.6381 219.6467 135.3198 135.3198

ลา้นบาท 138.8357 134.2562 135.3198 135.3198 135.3198

ลา้นบาท 334.8102 267.3819 84.3269 -            -            

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                 401,638,100

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการดาํเนินการดา้นทะเบยีนและ

ภาษรีถ 

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการดาํเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถ

และผูป้ระจาํรถ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนช่องทางการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ

2. การดาํเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจาํรถ

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  การพฒันาการใหบ้รกิารประชาชน

เพือ่พฒันางานดา้นบรกิารประชาชน ในดา้นทะเบยีนและภาษรีถ และดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจาํรถ ใหม้ี

ความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม ตรวจสอบได ้เพือ่ใหป้ระชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาการใหบ้รกิารประชาชน 401,638,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 134,256,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 118,428,600           บาท

(1) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 342,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 1,124,100              บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,734,400              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,753,700              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 165,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 830,600                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 92,300                  บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 587,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,888,600              บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 20,800                  บาท

(11) ค่าประกนัภยั 132,000                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 100,433,800            บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,895,000              บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 23,500                  บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 4,700                   บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 27,700                  บาท

(17) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 93,600                  บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 134,500                บาท

(19) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 144,500                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,827,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,381,700             บาท

(2) ค่าประปา 1,997,400              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,448,500              บาท

2. งบลงทนุ 267,381,900           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 267,381,900           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 42,104,300             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 14,181,800             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,181,800             บาท

รวม 140 รายการ (รวม 829 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 470,500                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 470,500                บาท

รวม 27 รายการ (รวม 37 หน่วย)
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2.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,889,800              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,889,800              บาท

รวม 46 รายการ (รวม 82 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 25,007,500             บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 25,007,500             บาท

รวม 21 รายการ (รวม 51 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 554,700                บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 554,700                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 225,277,600           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,869,900             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 12 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัอดุรธาน ีแห่งที ่1 ตาํบลหมากแขง้ 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี 1 แห่ง 3,447,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,235,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,447,200              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 13,788,300             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 12 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัขอนแก่น (แห่งที1่) ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

 จงัหวดัขอนแก่น  1 แห่ง 14,397,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,700,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,302,600              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,397,400             บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 8 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ สาํนกังานขนส่งสาขาอาํเภอชมุแพ ตาํบลชมุแพ อาํเภอชมุแพ 

จงัหวดัขอนแก่น  1 แห่ง 12,597,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,939,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,342,200              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,597,600             บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 32 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 27,427,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,830,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,402,300              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,427,700             บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 55,154,900             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานขนส่งจงัหวดัปราจนีบรุ ีพรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี(ทดแทน) 1 แห่ง 13,596,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 67,983,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,596,700             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 54,386,600             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานขนส่งจงัหวดัสงขลา แห่งที ่2 (อาํเภอหาดใหญ่) 

อาคารทีพ่กัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 16 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ทดแทน)  1 แห่ง 41,558,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 53,700,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,141,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,558,200             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 91,042,800             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 91,042,800             บาท

รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,210,000             บาท

(1) จดัทาํหอ้งปฏบิตักิารพฒันาความรูส้ารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก  1 แห่ง 21,210,000             บาท

300



บาท

8.1.5.1   วตัถปุระสงค์

8.1.5.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ  26   ปี (ปี 2536 ถงึ ปี 2561)

8.1.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.1.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              43.0302   -             -             43.0302    

-                43.0302     -              -              43.0302      

8.1.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 1 1 - - -

 ( - )

ลา้นบาท 1,783.1023    43.0302     -               -               -               

ลา้นบาท 1,783.1023    43.0302     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1,783.1023    43.0302     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานขนส่งสาขา

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.1.5  โครงการที่ 1 :  โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังานขนสง่สาขา                   43,030,200

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

 สาํนกังานขนส่งสาขาท ัว่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสาํนกังานขนส่งสาขา

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เพือ่ใหม้อีาคารสาํนกังานขนส่งสาขาต่าง ๆ สาํหรบักระจายการใหบ้รกิารและอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้า

ติดต่อราชการอย่างท ัว่ถงึ

                1,826,132,500

                1,826,132,500
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งอาคารสาํนักงานขนสง่สาขา 43,030,200 บาท

1. งบลงทนุ 43,030,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,030,200             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,030,200             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,030,200             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานขนส่งสาขาอาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ี

อาคารทีพ่กัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 8 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ตาํบลเตราะบอน อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ี1 แห่ง 43,030,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 55,950,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,919,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 43,030,200             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผูใ้ชบ้รกิารโดยสาร / ขนส่งสนิคา้และผูป้ระกอบการทางอากาศ มคีวามปลอดภยัและสามารถ

ใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ ตามมาตรฐานสากล รวมท ัง้มบีรกิารทีเ่พยีงพอความตอ้งการ

เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร / ผูป้ระกอบการเชื่อม ัน่และพงึพอใจในการใชบ้รกิารเพิม่ขึ้น

2. ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน มภีาพลกัษณอ์งคก์รและการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยี

และบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสรมิโครงขา่ยคมนาคมของประเทศ

1. พฒันาท่าอากาศยานใหค้รอบคลุมทกุพื้นที ่และสามารถรองรบัการเตบิโตดา้นคมนาคมทางอากาศ

2. ดาํเนินงานท่าอากาศยานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. บรหิารจดัการองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ

กระทรวงคมนาคม

กรมท่าอากาศยาน

1,469,311,900

1,345,352,100



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,469.3119 1,345.3521 496.0562        279.7584        279.9482        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,469.3119 1,345.3521 496.0562        279.7584        279.9482        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพิม่ขีดความสามารถของการใหบ้รกิาร

ท่าอากาศยานภมูิภาคใหม้ีความสะดวกปลอดภยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูโ้ดยสารที่ใช ้

บรกิารท่าอากาศยานภมูภิาคเพิม่ขึ้นจากปีฐาน

รอ้ยละ -                 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,469.3119 1,345.3521 496.0562 279.7584 279.9482 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 15 262.9586 200.7285 2.9700 5.9400 -  

1. ผลผลติ : การพฒันาท่าอากาศยาน 15 262.9586      200.7285      2.9700         5.9400         -                

รวมทัง้สิ้น 15 262.9586 200.7285 2.9700 5.9400 -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  216,104,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  8 รายการ  เป็นเงนิ  46,854,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

1,345,352,100               

1,345,352,100                   
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 242.7107            1,085.7655          -                      16.8759             1,345.3521          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

242.7107            1,085.7655          -                      16.8759             1,345.3521          

ผลผลติที่ 1 : การพฒันาท่าอากาศยาน            242.7107          1,085.7655                    -                16.8759          1,345.3521

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

242.7107    1,085.7655   -             16.8759    1,345.3521   

242.7107      -                 -              1.1959       243.9066       

-                1,085.7655     -              15.6800      1,101.4455     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 28 28 28 28 28

 ( 28 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1,469.3119    1,345.3521     496.0562     279.7584     279.9482       

ลา้นบาท 1,469.3119    1,345.3521     496.0562     279.7584     279.9482       

ลา้นบาท 242.5710      242.7107       248.3018     248.4825     248.6723       

ลา้นบาท 1,202.6650    1,085.7655     209.0385     30.0000      30.0000         

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 24.0759       16.8759        38.7159      1.2759       1.2759          

ลา้นบาท -                -                 -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบเป็น

ไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานที่กาํหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาการดาํเนินงานภายในระยะเวลา

ที่กาํหนดตามสญัญา

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายใน

วงเงนิที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานท่าอากาศยาน

2. ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บาํรุงรกัษาท่าอากาศยานและ

มสีิง่อาํนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาท่าอากาศยาน

 เพือ่ยกระดบัมาตรฐานท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท

              1,345,352,100

              1,345,352,100
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การพฒันาท่าอากาศยาน 1,345,352,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 242,710,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 130,361,100           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 127,391,100            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 9,368,400              บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 35,100                  บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ 662,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 15,322,800             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,730,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,983,700              บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,442,300              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 48,000,000             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,354,600              บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 826,800                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิคดี 700,000                บาท

(12) ค่าซ่อมแซมระบบดาวเทยีมสือ่สาร 4,000,000              บาท

(13) ค่าบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ ลฟิท ์สายพานลาํเลยีงสมัภาระ 1,089,500              บาท

(14) ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 17,600                  บาท

(15) ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซมระบบคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 12,000,000             บาท

(16) ค่าประกนัอากาศยาน 824,000                บาท

(17) วสัดสุาํนกังาน 6,097,000              บาท

(18) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่เครือ่งบนิ 526,500                บาท

(19) วสัดกุ่อสรา้ง 900,000                บาท

(20) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,000,000              บาท

(21) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,000,000              บาท

(22) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(23) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 340,400                บาท

(24) วสัดกุารเกษตร 400,000                บาท

(25) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

(26) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่รถยนต์ 3,270,400              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์10 คนั 2,970,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,850,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,970,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,970,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,970,000              บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,940,000              บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 112,349,600           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 106,749,600            บาท

(2) ค่าประปา 4,060,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,540,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,085,765,500         บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,085,765,500         บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 353,426,900           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 33,341,900             บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานภายใน

 (Back Office) 24 ท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 11,215,000             บาท

(2) โครงการจดัหาฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์สาํหรบัตดิตัง้ระบบงานสารบรรณ

อเิลก็ทรอนกิส ์(Paperless) ตามมาตรฐาน TH e-GIF เพือ่ใชง้าน 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 7,585,400              บาท

(3) โครงการจดัซื้ออปุกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและ

คอมพวิเตอรท์ดแทน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 14,541,500             บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 41,000,000             บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 30,000,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 56 หน่วย)

(2) ระบบสือ่สารดาวเทยีมย่าน C-Band (High Power Amplifier) 

ท่าอากาศยานปาย ตาํบลเวยีงใต ้อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ 11,000,000             บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 279,085,000            บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 38,435,000             บาท

รวม 18 รายการ (รวม 97 หน่วย)

(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 คนั 8,000,000              บาท

(3) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 8,000,000              บาท

(4) ค่าซ่อมสายพานลาํเลยีงสมัภาระ ขาเขา้-ขาออก ท่าอากาศยานนครพนม

ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 2,300,000              บาท

(5) ค่าซ่อมสายพานลาํเลยีงสมัภาระ ขาเขา้ ท่าอากาศยานอบุลราชธานี

ตาํบลไร่นอ้ย อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ระบบ 1,560,000              บาท

(6) ค่าซ่อมสะพานเทยีบเครือ่งบนิ ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลไร่นอ้ย

อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ระบบ 3,800,000              บาท

(7) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน

อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 2 เครือ่ง 5,000,000              บาท
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(8) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานชมุพร 

ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(9) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานระนอง 

ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(10) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 

ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(11) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานแพร่ 

ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(12) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์

ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(13) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานนครพนม 

ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(14) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานแม่สอด 

ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(15) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานระนอง 

ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(16) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานเลย 

ตาํบลนาอาน อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(17) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานชมุพร 

ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(18) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 

ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(19) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานแพร่ 

ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท
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(20) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานน่านนคร 

ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(21) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานนครพนม 

ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(22) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Single View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ 

ตาํบลมะอ ึอาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(23) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานกระบี ่

ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 เครือ่ง 5,000,000              บาท

(24) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานตรงั 

ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 5,000,000              บาท

(25) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี

ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 เครือ่ง 5,000,000              บาท

(26) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 

ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช 

ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือ่ง 5,000,000              บาท

(27) ระบบ Digital CCTV จาํนวน 58 กลอ้ง และระบบควบคมุพื้นที่

อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลไร่นอ้ย 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ระบบ 14,900,000             บาท

(28) เครือ่งวดัแสง PAPI (SMF/PAPI) และ SIGN กรมท่าอากาศยาน 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 17,000,000             บาท

(29) สะพานเทยีบเครือ่งบนิ ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลไร่นอ้ย 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ระบบ 22,000,000             บาท

(30) ระบบวดิโีอ ประชมุทางไกลผ่านระบบสือ่สารดาวเทยีม กรมท่าอากาศยาน

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 30,100,000             บาท

(31) รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ 

อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 21,630,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,050,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,420,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,630,000             บาท
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(32) รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก 

อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 คนั 21,630,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,050,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,420,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,630,000             บาท

(33) รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร ตาํบลธาตนุาเวง 

อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 21,630,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,050,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,420,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,630,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 732,338,600           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 36,500,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 36,500,000             บาท

รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 75,654,000             บาท

(1) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 2 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 36,450,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 47,450,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,450,000             บาท

(2) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 2 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

1 แห่ง 9,801,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,005,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,801,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 39,204,000             บาท

(3) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 2 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานอดุรธาน ีตาํบลเชยีงพณิ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี

1 แห่ง 9,801,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,005,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,801,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 39,204,000             บาท
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(4) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 1 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 4,900,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,502,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,900,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 19,602,000             บาท

(5) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 1 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 4,900,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,502,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,900,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 19,602,000             บาท

(6) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 1 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 4,900,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,502,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,900,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 19,602,000             บาท

(7) งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จาํนวน 1 หลงั (24 ยูนติ) 

ท่าอากาศยานสกลนคร ตาํบลธาตนุาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 4,900,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,502,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,900,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 19,602,000             บาท

2.1.2.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 24,860,000             บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจออกแบบขยายลานจอดเครือ่งบนิและลานจอด

รถยนต ์ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 12,430,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจออกแบบทางขบั และขยายลานจอดเครือ่งบนิ 

ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 12,430,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 172,764,600            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) งานปรบัปรงุต่อเตมิอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานเลย 

ตาํบลนาอาน อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 แห่ง 25,600,000             บาท
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(3) งานปรบัปรงุโรงเก็บเครือ่งยนตเ์ป็นอาคารคลงัสนิคา้ ท่าอากาศยาน

อบุลราชธาน ีตาํบลไร่นอ้ย อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

1 แห่ง 11,400,000             บาท

(4) งานซ่อมปรบัปรงุอาคาร กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

(5) งานก่อสรา้งต่อเตมิลานจอดเครือ่งบนิ และลานจอดรถยนต ์

ท่าอากาศยานอดุรธาน ีจ.อดุรธาน ี1 แห่ง 33,107,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 159,870,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,058,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 97,704,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 33,107,400             บาท

(6) งานก่อสรา้งทางขบัและลานจอดเครือ่งบนิ ท่าอากาศยานลาํปาง 

จ.ลาํปาง 1 แห่ง 29,882,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 84,970,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,232,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,855,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,882,200             บาท

(7) งานก่อสรา้งทางขบัและขยายลานจอดเครือ่งบนิ ท่าอากาศยานสกลนคร 

ตาํบลธาตนุาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 51,775,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 92,997,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,775,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 22,222,500             บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 17,200,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,200,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 405,360,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 40,760,000             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํา่ หมอ้แปลงไฟฟ้า Unitsub 

อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ระบบ 25,200,000             บาท

(3) งานปรบัปรงุป้าย Taxi Guidance Sign ปรบัปรงุระบบไฟทางวิง่ 

เครือ่งควบคมุกระแสไฟฟ้า CCR ระบบควบคมุไฟฟ้าสนามบนิ PLC 

ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

1 ระบบ 21,000,000             บาท
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(4) งานปรบัปรงุระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขบั ไฟ Threshold/End  

ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พรอ้ม Duct Bank ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็

ตาํบลมะอ ึอาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ระบบ 51,000,000             บาท

(5) งานปรบัปรงุระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขบั ไฟ Threshold/End  

ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach 

พรอ้ม Duct Bank ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ 

จงัหวดับรุรีมัย ์1 ระบบ 52,000,000             บาท

(6) งานปรบัปรงุระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขบั ไฟ Threshold/End  

ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พรอ้ม Duct Bank ท่าอากาศยาน

อบุลราชธาน ีตาํบลไร่นอ้ย อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

1 ระบบ 88,000,000             บาท

(7) งานปรบัปรงุระบบปรบัอากาศ จากระบบ Split type เป็นระบบ Chiller

Water Cool ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก

จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ 68,000,000             บาท

(8) งานก่อสรา้งอาคารทีท่าํการดบัเพลงิและหน่วยกูภ้ยั และอาคาร AFL

ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1 แห่ง 39,600,000             บาท

(9) งานก่อสรา้งอาคารทีท่าํการดบัเพลงิและหน่วยกูภ้ยัทีท่่าอากาศยาน

นราธวิาส ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 19,800,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 16,875,900             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 15,680,000             บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,000,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาศึกษาความเหมาะสมในการใหเ้อกชน

ร่วมลงทนุพฒันาท่าอากาศยาน สาํหรบัรองรบัการบนิดา้นธุรกจิ 1 แห่ง 4,680,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 23,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,680,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 18,720,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1,195,900              บาท

315





 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

ระบบทางหลวงทีส่ะดวก ปลอดภยั และเชื่อมโยงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศ

1. พฒันาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเ้กดิความเชื่อมต่อ (Connectivity)

การเขา้ถงึ (Accessibility) และความคลอ่งตวั (Mobility) ทีส่มบูรณ ์เพือ่การขบัเคลือ่นประเทศ

ท ัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม   

2. ควบคุมดูแลระดบัการใหบ้รกิาร (Serviceability) และความปลอดภยั (Safety) บนทางหลวง

ใหไ้ดต้ามมาตรฐานเพือ่คุณภาพการใหบ้รกิารทีด่ ี  

3. พฒันาระบบบรหิารองคก์ร (Organization Management) ตามหลกัธรรมาภบิาล

ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารทางหลวงไดร้บัความสะดวก รวดเรว็และปลอดภยัในการเดนิทางและขนส่ง 

โดยการดูแลและบาํรุงรกัษาโครงขา่ยทางหลวง 68,936 กโิลเมตร และอาํนวยความปลอดภยัรวมถงึ

แกไ้ขจดุเสีย่งและบรเิวณอนัตราย

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

23,613,553,600

23,171,710,400



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 23,613.5536    23,171.7104    24,113.5462    23,738.9142    23,871.2650    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 23,613.5536    23,171.7104    24,113.5462    23,738.9142    23,871.2650    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท - - - - -

1. การพฒันาและบํารุงรกัษาระดบัการ

ใหบ้รกิารของระบบทางหลวง ที่รวดเรว็ 

ครอบคลมุ และทนัต่อสถานการณ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อตัราการเคลือ่นตวั

ของรถบนโครงข่ายทางหลวง

กม./ชม. 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวง

ไดร้บัการบาํรุงรกัษาใหม้คีวามเรยีบผวิทาง

เฉลีย่ (IRI) ไม่เกิน

ม./กม. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19,349.4704  19,460.0126  20,394.2465  20,019.6145  20,151.9653  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท - - - - -

2. การควบคุมและพฒันามาตรฐาน

ความปลอดภยับนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ

เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน

และลดการสูญเสยีทางเศรษฐกจิ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคร ัง้ที่เกิด

อบุตัิเหตุในโครงข่ายถนนของทางหลวง

ต่อจาํนวนเที่ยวการเดนิทาง

คร ัง้/

พนัลา้น

คนั-กม.

51 50 49 48 48

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,264.0832 3,711.6978 3,719.2997 3,719.2997 3,719.2997 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท - - - - -

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 48 632.2694 664.4078 25.9630 25.2280 -  

1. ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้บั

การพฒันา

45 608.3468      651.7948      13.3500       -                -                

2. ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้บั

การบาํรุงรกัษา

2 6.8106         -                -                -                -                

3. ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวง

มคีวามปลอดภยั

1 17.1120       12.6130       12.6130       25.2280       -                

รวมทัง้สิ้น 48 632.2694 664.4078 25.9630 25.2280 -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง จาํนวน 32 รายการ เป็นเงนิ 516,069,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ จาํนวน 16 รายการ เป็นเงนิ 116,200,000 บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 23,171,710,400              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 23,171,710,400                 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 658.4274            22,187.9602        3.5143               321.8085            23,171.7104        

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

658.4274            22,187.9602        3.5143               321.8085            23,171.7104        

ผลผลติที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงไดร้บั

การพฒันา

           149.7244          1,696.2448               3.5143            293.5278          2,143.0113

ผลผลติที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงไดร้บั

การบาํรุงรกัษา

           278.2107         17,031.9800 -                 6.8106         17,317.0013

ผลผลติที่ 3 : โครงข่ายทางหลวง

มคีวามปลอดภยั

           230.4923          3,459.7354 -                21.4701          3,711.6978

          หน่วย : ลา้นบาท 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

149.7244 1,696.2448 3.5143 293.5278 2,143.0113

149.7244      1,696.2448     3.5143 293.5278     2,143.0113     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 372 486 400 400 400

 ( 245 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1,783.8805    2,143.0113     2,856.0038   2,422.7318   2,515.9626     

ลา้นบาท 1,783.8805    2,143.0113     2,856.0038   2,422.7318   2,515.9626     

ลา้นบาท 157.7301      149.7244       191.7270     210.8998     -                 

ลา้นบาท 1,333.8336    1,696.2448     2,587.1448  2,190.0000  2,515.9626     

ลา้นบาท 6.4820         3.5143          8.4820 8.4820 -                 

ลา้นบาท 285.8348      293.5278       68.6500      13.3500      -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ              23,171,710,400

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  โครงข่ายทางหลวงไดร้บัการพฒันา               2,143,011,300

พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร ตอบสนองสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตามหลกัการบรหิาร

จดัการบา้นเมอืงที่ดี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. อาํนวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนรายการที่ดาํเนินงานแลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : รายการที่ดาํเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนงานที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้บัการพฒันา 2,143,011,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 149,724,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,152,800            บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,152,800            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 5,371,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 1,207,800              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 7,978,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,710,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,298,400              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,143,100              บาท

(7) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 26,000                  บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 12,876,300             บาท

(9) ค่าประกนัภยั 239,200                บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 222,300                บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 994,400                บาท

(12) ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 11,250,000             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 10,500,000             บาท

(14) วสัดุสาํนกังาน 6,270,100              บาท

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,365,500              บาท

(16) วสัดุก่อสรา้ง 997,500                บาท

(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 413,200                บาท

(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 950,000                บาท

(19) วสัดุเวชภณัฑ์ 300,000                บาท

(20) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 590,000                บาท

(21) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,050,000              บาท

(22) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 70,571,600            บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 70,571,600            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 20,406,400             บาท

(2) ค่าประปา 2,657,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,717,700              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 123,500                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 43,666,800             บาท
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2. งบลงทุน 1,696,244,800         บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,696,244,800         บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 68,468,900            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 24,690,000             บาท

(1) โครงการบาํรุงรกัษาระบบจดัเก็บขอ้มลูการจราจรทางคอมพวิเตอร ์

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบรกัษาความปลอดภยัเครือข่ายคอมพวิเตอร ์

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,690,000              บาท

(2) โครงการจดัหา/ทดแทนครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์กรมทางหลวง 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 20,000,000             บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 218,300                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) 218,300                บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,523,900              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 18 รายการ (รวม 42 หน่วย) 3,523,900              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 60,000                  บาท

(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 60,000                  บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 255,600                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย) 255,600                บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑโ์รงงาน 4,891,000              บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 35 รายการ (รวม 92 หน่วย) 4,891,000              บาท

2.1.1.7 ครุภณัฑส์าํรวจ 9,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 400,000                บาท

(2) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GPS พรอ้มอปุกรณต์ิดตัง้ 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,600,000              บาท

(3) เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS (Global Navigation 

Satellite System) พรอ้มอปุกรณต์ิดตัง้ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 25,830,100             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 91 รายการ (รวม 130 หน่วย) 25,830,100             บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,627,775,900         บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 302,546,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 71 รายการ (รวม 86 หน่วย) 208,991,000           บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ช ัน้ 16 ครอบครวั แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 

จ.ชลบุรี 1 หลงั 16,335,000             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ช ัน้ 16 ครอบครวั 

สาํนกังานทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม)่ จ.เชยีงใหม ่1 หลงั 16,335,000             บาท

ชาํนาญการพเิศษ 2 ช ัน้ 28 หอ้ง สาํนกังานทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม)่ 

จ.เชยีงใหม ่1 หลงั 11,880,000             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ช ัน้ 16 ครอบครวั 

สาํนกังานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 16,335,000             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ช ัน้ 16 ครอบครวั 

แขวงทางหลวงยโสธร จ.ยโสธร 1 หลงั 16,335,000             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ช ัน้ 16 ครอบครวั 

แขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 2 จ.เชยีงราย 1 หลงั 16,335,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 369,026,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย) 75,636,000             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงพทัลุง จ.พทัลุง 1 หลงั 18,315,000             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงสระแกว้ (วฒันานคร) 

จ.สระแกว้ 1 หลงั 18,315,000             บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 หลงั 18,315,000             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง 1 หลงั 18,315,000             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 หลงั 18,315,000             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงพจิติร จ.พจิติร 1 หลงั 18,315,000             บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที่ 1 (พนุพนิ) 

จ.สุราษฎรธ์านี 1 หลงั 18,315,000             บาท

(9) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 2 จ.เชยีงราย 1 หลงั 18,315,000             บาท

(10) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการสาํนกังานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 หลงั 18,315,000             บาท

(11) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการแขวงทางหลวงกาํแพงเพชร 

จ.กาํแพงเพชร 1 หลงั 18,315,000             บาท
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(12) โครงการจดัสรา้งศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยงีานทาง (Central Lab) 

กรงุเทพมหานคร 109,535,800            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 780,626,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 119,778,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 141,954,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 109,535,800            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 409,358,200            บาท

(13) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานโครงการจดัสรา้งศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยี

งานทาง (Central Lab) 705,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,194,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,870,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,833,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 705,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,786,600              บาท

2.1.2.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 348,597,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่ดาํเนนิการสาํรวจและออกแบบ รวมทัง้สาํรวจและวเิคราะห์

ทางธรณีวทิยา 40,000,000             บาท

(2) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 90.000 กม. 68,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 85,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,000,000             บาท

(3) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบัและทางลอด 4 แห่ง 28,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

(4) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 

สายชลบรุ ี- หนองคาย ตอนชลบรุ ี(ท่าเรอืแหลมฉบงั) - ปราจนีบรุ ี

(ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 68,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 85,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,000,000             บาท

(5) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 3 ช่วง จดุตดัจดุเริม่ตน้ทางหลวงหมายเลข 332 - จดุตดัจดุสิ้นสุด

ทางหลวงหมายเลข 332 25,600,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 32,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,600,000             บาท
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(6) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 3 ช่วง จดุตดัทางเลีย่งเมอืงชลบรุ ี- จดุตดัทางหลวงหมายเลข 36 28,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

(7) ค่าสาํรวจและออกแบบเพือ่แกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตบุนทางหลวงหมายเลข 12

สายตาก - แม่สอด (บรเิวณดอยรวก) 15,999,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,999,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,999,000             บาท

(8) ค่าศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิ วศิวกรรมและผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม และสาํรวจออกแบบรายละเอยีดโครงข่ายสะพานมติรภาพ

ไทย - ลาว แห่งที ่6 (อบุลราชธาน ี- สาละวนั) 31,998,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 39,998,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 31,998,000             บาท

(9) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 81.500 กม. 18,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

(10) ค่าสาํรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร รอบที ่3 

(ดา้นตะวนัออก) ช่วงจดุตดั ทล. 305 - ทล. 34 18,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

(11) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบัและทางลอด จาํนวน 4 แห่ง 7,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

2.1.2.4 ค่าควบคมุงาน 463,182,200            บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ 7,329,400              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายเพือ่ดาํเนนิการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบคณุภาพวสัดสุรา้งทาง 187,595,800            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายเพือ่ดาํเนนิการควบคมุงานจา้งเหมาก่อสรา้งทาง 268,257,000            บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,508,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 5,508,800              บาท
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2.1.2.6 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 131,673,400            บาท

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 131 รายการ (รวม 131 หน่วย) 131,673,400            บาท

2.1.2.7 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,654,200              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) 4,654,200              บาท

2.1.2.8 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 2,587,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2,587,500              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 3,514,300              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,514,300              บาท

1) ค่าสมาชกิสมาคมถาวร เพือ่การประชมุวา่ดว้ยถนนระหวา่งประเทศ 251,300                บาท

2) ค่าใชจ่้ายนกัเรยีนทนุ 3,263,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 293,527,800           บาท

1) โครงการเสรมิสรา้งจติสาํนกึในการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ในภาครฐั 810,000                บาท

2) ถอนคนืเงนิค่าปรบั 10,000,000             บาท

3) การดาํเนนิงานการมสี่วนร่วมของประชาชน ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

วา่ดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ.2548 8,000,000              บาท

4) การประเมนิผลโครงการก่อสรา้งทางหลวง 1,000,000              บาท

5) โครงการประเมนิผลงานเพือ่ประกอบการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3,000,000              บาท

6) โครงการพกิดัหลกัฐานดา้นภมูสิารสนเทศ (GPS) ระยะที ่2 11,158,000             บาท

7) โครงการจดัทาํมาตรฐานขอ้มลูและการบูรณาการขอ้มลู 20,050,800             บาท

8) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารโครงการย่อย 15,000,000             บาท

9) โครงการศึกษาและประเมนิการเพิม่ประสทิธภิาพมาตรฐานการเคลือ่นตวั

ของจราจรบรเิวณทางแยก ระยะที ่1 35,000,000             บาท

10) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 12 

สายพษิณุโลก - อ.หลม่สกั 702,000                บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 10,198,000             บาท

   ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 2,040,000              บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,080,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,376,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 702,000                บาท
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11) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการยกระดบัความสูงสะพานนนทบรุี 40,000                  บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 12,996,000             บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 6,500,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,456,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000                  บาท

12) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 4 

สายตรงั - พทัลงุ (ตอน บ.นาโยงเหนอื - เขาพบัผา้) 3,386,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 8,486,000              บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,700,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,386,000              บาท

13) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม สะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยา 

บนทางหลวงหมายเลข 329 อาํเภอป่าโมก จ.อ่างทอง 3,796,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,496,000              บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,796,000              บาท

14) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ

ระหวา่งเมอืง สายพทัยา - มาบตาพดุ 4,394,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 10,994,000             บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,200,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,394,000              บาท

15) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ

ระหวา่งเมอืง ชลบรุ ี- พทัยา 4,395,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 10,995,000             บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,200,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,395,000              บาท

16) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงแนวใหม่

เลีย่งเมอืงเชยีงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 - แยกทางหลวง

หมายเลข 1207 3,996,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,996,000              บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,000,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,996,000              บาท
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17) การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกจิ วศิกรรม และผลกระทบ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืงน่าน 16,000,000             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 20,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

18) โครงการศึกษาความเหมาะสม ดา้นเศรษฐกจิ วศิวกรรม 

และผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 

สายตาก - แม่สอด 28,000,000             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 35,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

19) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวง

หมายเลข 4 กบัทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาง)ู 3,600,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

20) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณทางหลวงหมายเลข 119 (ทางแยกเขา้อตุรดติถ ์ที ่กม.3+161) 

และบรเิวณทางหลวงหมายเลข 1040 (แยกทางหลวงหมายเลข 102 - 

วงักะพี้ ที ่กม.1+977) จ.อตุรดติถ์ 3,800,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,500,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท

21) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณทางหลวงหมายเลข 226 กม. 62 + 886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรนิทร)์ – 

แยกเขา้อทุมุพรพสิยั ที ่กม.75 + 971 จ.ศรสีะเกษ 3,400,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 8,500,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท

22) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 309 สีแ่ยกวงันอ้ย - ต่อทางของเทศบาลนคร

พระนครศรอียุธยา ที ่กม.20+321 จ.พระนครศรอียุธยา 3,600,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

329



23) โครงการศึกษาเพือ่จดัทาํคู่มอืแนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั

ในระหวา่งการก่อสรา้งงานทาง งานสะพานและงานบาํรงุทางของกรมทางหลวง 12,000,000             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 15,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

24) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงหมายเลข 4 

สายชมุพร - ระนอง ตอน 4 3,150,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,700,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

25) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง

พเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ – นครราชสมีา 5,250,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 15,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,250,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 5,250,000              บาท

26) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง

พเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี 4,550,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 13,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,900,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,550,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,550,000              บาท

27) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทาง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบนิทรบ์รุ ี- อ.ปกัธงชยั (ระยะที ่2) 4,200,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 12,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

28) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเชื่อมผนืป่ามรดกโลก

บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบนิทรบ์รุ ี- อ.ปกัธงชยั (ระยะที ่2) 3,850,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 11,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,850,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 3,850,000              บาท
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29) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงหมายเลข 12  

ตอน ตาก - แม่สอด ตอน 4 4,200,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 12,000,000             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

30) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงข่ายทางหลวง

เชื่อมโยงจดุผ่านแดนทีบ่า้นหนองเอีย่น-สตงึบท จ.สระแกว้ 2,850,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,500,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

31) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบรุ)ี - 

กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง - อยุธยา) ที ่กม.75+432 จ.ลพบรุี 6,650,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,500,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

32) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41

(สมอทอง) - ชายทะเล ที ่กม.4+492 จ.สุราษฎรธ์านี 6,650,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,500,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

33) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวง

หมายเลข 1 กบัทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะครี)ี จ.นครสวรรค์ 6,300,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,300,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,700,000              บาท

34) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวง

หมายเลข 32 กบัทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอนิทรบ์รุ)ี จ.สงิหบ์รุี 6,300,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,300,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,700,000              บาท
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35) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณทางหลวงหมายเลข 4081 แยกทางหลวงหมายเลข 4 

(ท่านางพรหม) - จงแก ที ่กม.7+168 จ.พทัลงุ 6,650,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,500,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

36) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวง

หมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) กบัถนนเทศบาลหรอืถนนชา้งเผอืก (แยกประโดก) 

จ.นครราชสมีา 6,300,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,300,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,700,000              บาท

37) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวง

หมายเลข 24 กบัทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชยั) จ.นครราชสมีา 6,300,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,000,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,300,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,700,000              บาท

38) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 

บรเิวณทางหลวงหมายเลข 4048 แยกทางหลวงหมายเลข 41 

(กม.76+630) - ทะเลนอ้ย ที ่กม.25+012 จ.พทัลงุ 6,650,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 9,500,000              บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

39) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 12 

สายพษิณุโลก - อ.หลม่สกั (ระยะดาํเนนิการ) จ.พษิณุโลก 3,750,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 12,500,000             บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท

40) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 118 

สายเชยีงใหม่ – เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – บ.แม่เจดยี ์จ.เชยีงใหม่ 3,600,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 12,000,000             บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,800,000              บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท
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41) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงแนวใหม่ 

สาย บ.นาไคร ้– อ.คาํชะอ ีจ.กาฬสนิธุ์ 3,150,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 10,500,000             บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

42) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 

ตอน แยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 205 – แยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 226 

จ.นครราชสมีา 8,050,000              บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 11,500,000             บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,050,000              บาท

   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 3,450,000              บาท

333



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

278.2107    17,031.9800  -             6.8106      17,317.0013  

278.2107      16,831.9800    -              6.8106       17,117.0013    

-                200.0000       -              -              200.0000       

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 67,923 68,936 68,936 69,669 70,158

 ( - )

ม./กม. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 17,565.5899   17,317.0013    17,538.2427 17,596.8827 17,636.0027    

ลา้นบาท 17,565.5899   17,317.0013    17,538.2427 17,596.8827 17,636.0027    

ลา้นบาท 292.8380      278.2107       279.3627     279.3627     279.3627       

ลา้นบาท 17,258.6875  17,031.9800    17,258.8800 17,317.5200 17,356.6400    

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 14.0644       6.8106          -              -              -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  โครงข่ายทางหลวงไดร้บัการบํารุงรกัษา              17,317,001,300

เพือ่ใหท้างหลวงอยู่ในสภาพที่ใชก้ารไดด้ ีซึ่งจะส่งผลใหป้ระชาชนไดใ้ชร้ะบบการขนส่งและจราจร

ที่มคีวามสะวดก รวดเรว็และปลอดภยั

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวง

ไดร้บัการบาํรุงรกัษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บาํรุงรกัษาทางหลวง

2. แกไ้ขปญัหาการสญัจรเร่งด่วน

เชงิคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงไดร้บัการบาํรุงรกัษา

ใหม้คีวามเรยีบผวิทาง (IRI) เฉลีย่ไม่เกิน

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนงานที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้บัการบาํรุงรกัษา 17,317,001,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 278,210,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 166,430,300           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 166,430,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 5,052,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 585,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 40,000,000             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,228,400              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 83,609,500             บาท

(6) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 600,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,000,000              บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 15,067,500             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 838,700                บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 6,000,000              บาท

(11) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,832,400              บาท

(12) วสัดุก่อสรา้ง 367,000                บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,000,000              บาท

(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,000,000              บาท

(15) วสัดุเวชภณัฑ์ 300,000                บาท

(16) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 100,000                บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,400,000              บาท

(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 749,800                บาท

(19) วสัดุอาํนวยความปลอดภยั 700,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 111,780,400           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 56,043,200             บาท

(2) ค่าประปา 9,653,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 10,311,500             บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,705,000              บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 32,066,800             บาท

2. งบลงทุน 17,031,980,000       บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 17,031,980,000       บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 17,031,980,000       บาท

2.1.1.1 ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 16,831,980,000        บาท

กจิกรรมบํารุงทางหลวง 16,631,980,000       บาท

ค่าบาํรุงทางหลวง 16,631,980,000        บาท

(1) ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 7,956,955,000         บาท

รวม 453 รายการ (รวม 68,936 หน่วย)
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(2) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 5 จ.ชลบุรี 12,740,000             บาท

(3) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บางขนั - ลาํทบั จ.นครศรีธรรมราช 12,740,000             บาท

(4) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หว้ยใหญ่ - พนัเสดจ็นอก ตอน 2 จ.ชลบุรี 10,780,000             บาท

(5) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า จ.กระบี่ 10,682,000             บาท

(6) ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมขุ จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท

(7) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ ตอน 4 จ.นครศรีธรรมราช 12,740,000             บาท

(8) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี ตอน 4 จ.ชลบุรี 11,760,000             บาท

(9) ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้หนัคา - กะบกเตี้ย ตอน 2 

จ.ชยันาท 12,277,000             บาท

(10) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หวัถนน - เฉลมิพระเกียรติ 

จ.นครศรีธรรมราช 12,740,000             บาท

(11) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชยันาท ตอน 2 

จ.ชยันาท 13,720,000             บาท

(12) ทางหลวงหมายเลข 2440, 2061 ตอน บา้นใหมไ่ชยพจน ์- ทางพาด, 

หว้ยตะกัว่ - พทุไธสง จ.บุรีรมัย์ 14,700,000             บาท

(13) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลาํพยนต ์- เกษตรชยั ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 11,368,000             บาท

(14) ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน หว้ยแกว้ - พระตาํหนกัภพูงิคราชนิเวศน ์

ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 11,662,000             บาท

(15) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน ตอน 1 จ.ชยันาท 14,700,000             บาท

(16) ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี่ 10,780,000             บาท

(17) ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน ลาํช ี- คอนสวรรค ์จ.ชยัภมูิ 11,368,000             บาท

(18) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน หนองบวัระเหว - ชยัภมู ิจ.ชยัภมูิ 12,740,000             บาท

(19) ทางหลวงหมายเลข 302, 351 ตอน แยกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์- 

สีแ่ยกแคราย, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์- คนันายาว กรุงเทพมหานคร 11,760,000             บาท

(20) ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค ์จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(21) ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถติ - ซบัใหญ่ จ.ชยัภมูิ 11,662,000             บาท

(22) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้มนีบุรี - คลองหลวงแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 11,760,000             บาท

(23) ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบวัแดง - แหลมทอง ตอน 2 

จ.ชยัภมูิ 11,760,000             บาท

(24) ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน หว้ยแกว้ - พระตาํหนกัภพูงิคราชนิเวศน ์

ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ 14,700,000             บาท

(25) ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ จ.ชยัภมูิ 11,760,000             บาท

(26) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดบับางกอกนอ้ย - นครชยัศรี 

กรุงเทพมหานคร 17,640,000             บาท
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(27) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมยี ์- ต่างระดบัคลองหลวง

ตอน 3 จ.ปทุมธานี 14,700,000             บาท

(28) ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 10,780,000             บาท

(29) ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน เขาปีบ - นาเหนือ จ.ชมุพร 10,780,000             บาท

(30) ทางหลวงหมายเลข 1269, 1349 ตอน สะเมงิ - แมข่นิน, 

สะเมงิ - วดัจนัทร ์จ.เชยีงใหม่ 10,290,000             บาท

(31) ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอน แมร่ิม - ปางดะ ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 15,680,000             บาท

(32) ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สีแ่ยกละแม - สวนแตง จ.ชมุพร 10,192,000             บาท

(33) ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจกิรี - ถนนสุด จ.นครสวรรค์ 10,780,000             บาท

(34) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ตื้น ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 13,720,000             บาท

(35) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วดันาบุญ - คลอง 14 จ.ปทุมธานี 11,270,000             บาท

(36) ทางหลวงหมายเลข 3201 ตอน เนินสนัติ - แยกยายรวย ตอน 1 

จ.ชมุพร 10,780,000             บาท

(37) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หวัโท - ลอ้งออ้ ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ 15,412,000             บาท

(38) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกิเลน - นํา้ตกไทรโยคใหญ่ 

จ.กาญจนบุรี 14,700,000             บาท

(39) ทางหลวงหมายเลข 107, 1095 ตอน ขี้เหลก็หลวง - แมท่ะลาย, 

หนองโคง้ - กิ่วคอหมา จ.เชยีงใหม่ 14,700,000             บาท

(40) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ตื้น - แยกปากกิเลน 

จ.กาญจนบุรี 14,700,000             บาท

(41) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - นํา้รอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 10,780,000             บาท

(42) ทางหลวงหมายเลข 3201 ตอน เนินสนัติ - แยกยายรวย ตอน 2 

จ.ชมุพร 10,780,000             บาท

(43) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สนิไชย - บา้นหลวง จ.เชยีงใหม่ 14,700,000             บาท

(44) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยาง - บางสะพาน ตอน 1 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 11,760,000             บาท

(45) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน นาหวาย - สนิไชย จ.เชยีงใหม่ 11,760,000             บาท

(46) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน นํา้ตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 1 

จ.กาญจนบุรี 14,700,000             บาท

(47) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงตรงั จ.ตรงั 13,720,000             บาท

(48) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยาง - บางสะพาน ตอน 2 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 12,740,000             บาท

(49) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน นํา้ตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 2 

จ.กาญจนบุรี 14,700,000             บาท

(50) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ป่ากลว้ย - หว้ยนํา้ริน จ.เชยีงราย 11,760,000             บาท

(51) ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กุยบุรี - ยางชมุ ตอน 2 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 10,290,000             บาท

(52) ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ่์อขนุเมง็ราย - เวยีงชยั 

จ.เชยีงราย 14,700,000             บาท
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(53) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน นํา้ตก - กะปาง จ.ตรงั 13,230,000             บาท

(54) ทางหลวงหมายเลข 3086, 3500 ตอน ลาดหญา้ - ทุ่งมะสงัข,์ 

หนองบวั - ลาดหญา้ จ.กาญจนบุรี 14,700,000             บาท

(55) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 11,760,000             บาท

(56) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ท่ากอ๊ - ดงมะดะ จ.เชยีงราย 14,700,000             บาท

(57) ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกัประดู่ จ.กาญจนบุรี 11,074,000             บาท

(58) ทางหลวงหมายเลข 4155 ตอน บาเจาะ - บา้นทอน จ.นราธวิาส 10,976,000             บาท

(59) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแกว้ - ท่ากอ๊ จ.เชยีงราย 14,700,000             บาท

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 10,780,000             บาท

(61) ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บา้นนา - ปากปรน - บกหกั ตอน 2 จ.ตรงั 14,210,000             บาท

(62) ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน ดุซงญอ - ไอรต์ากอ จ.นราธวิาส 10,584,000             บาท

(63) ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ขนุแจ ๋- เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 14,700,000             บาท

(64) ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมลู - บา้นดา้ย จ.เชยีงราย 12,740,000             บาท

(65) ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอน สุไหงปาด ี- บอืเลาะ จ.นราธวิาส 11,270,000             บาท

(66) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื จ.เชยีงราย 12,740,000             บาท

(67) ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คาํใหญ่ - ท่าคนัโท จ.กาฬสนิธุ ์ 10,780,000             บาท

(68) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชยีงใหม ่- หว้ยเชยีงดา ตอน 1 

จ.หนองคาย 11,074,000             บาท

(69) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมสั จ.นราธวิาส 11,760,000             บาท

(70) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แมส่าย - กิ่วกาญจน ์จ.เชยีงราย 11,760,000             บาท

(71) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรงั 14,700,000             บาท

(72) ทางหลวงหมายเลข 2253 ตอน คาํพมิลู - คาํมว่ง จ.กาฬสนิธุ ์ 11,270,000             บาท

(73) ทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ปางชา้ง - นาบวั จ.น่าน 11,270,000             บาท

(74) ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บา้นลุง ตอน 2 จ.เชยีงราย 15,680,000             บาท

(75) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภ ูตอน 1 

จ.อดุรธานี 14,700,000             บาท

(76) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นานอ้ย จ.น่าน 12,740,000             บาท

(77) ทางหลวงหมายเลข 3516 ตอน บ่อลา่ง - มาบชบุเหด็ จ.ตราด 11,466,000             บาท

(78) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางดาํออก จ.สงิหบ์ุรี 14,700,000             บาท

(79) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน หาดไร่ - นาเซยี จ.น่าน 11,760,000             บาท

(80) ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ จ.ตราด 11,564,000             บาท

(81) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หว้ยแกต๊- สะพานพญาวดั จ.น่าน 16,660,000             บาท
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(82) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแมล่าย - อุม้ผาง ตอน 2 

จ.กาํแพงเพชร 11,760,000             บาท

(83) ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บา้นด่านลานหอย - ทุ่งเสลีย่ม ตอน 1 

จ.สุโขทยั 11,368,000             บาท

(84) ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด จ.อ่างทอง 11,760,000             บาท

(85) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง ตอน 2 

จ.ปราจนีบุรี 13,720,000             บาท

(86) ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน คลองหวะ - ควนหนิ ตอน 2 จ.สงขลา 10,780,000             บาท

(87) ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอนิทนนท ์ตอน 1 

จ.เชยีงใหม่ 10,780,000             บาท

(88) ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวยีง - ปากนาย จ.น่าน 11,760,000             บาท

(89) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นพลิ้ว - แมน่ํา้เวฬ ุจ.ตราด 13,230,000             บาท

(90) ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - นํา้ตกนางรอง จ.นครนายก 10,780,000             บาท

(91) ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวงัผา - ผาหลกั,ผาหลกั - สะเกิน 

จ.น่าน 14,700,000             บาท

(92) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแมล่าย - อุม้ผาง ตอน 1 

จ.กาํแพงเพชร 11,760,000             บาท

(93) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 2 

จ.เชยีงใหม่ 11,270,000             บาท

(94) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหมอ่ม จ.สงขลา 10,780,000             บาท

(95) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน โคกผกัหวาน - ท่ายม จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(96) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แมต่ื่น ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 11,368,000             บาท

(97) ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวงัผา - ดอนมลู จ.น่าน 12,740,000             บาท

(98) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั ตอน 2 จ.น่าน 13,230,000             บาท

(99) ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าทอ้น จ.สงขลา 11,760,000             บาท

(100) ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชยั - ระหาน จ.กาํแพงเพชร 11,760,000             บาท

(101) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม - บา้นเหลา่ จ.อดุรธานี 14,700,000             บาท

(102) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 10,878,000             บาท

(103) ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน วงัประจบ - ลานทอง จ.ตาก 12,544,000             บาท

(104) ทางหลวงหมายเลข 43, 4243 ตอน จะนะ - ปาแด, สะเดา - สะทอ้น 

จ.สงขลา 10,682,000             บาท

(105) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่น

ดา้นทศิตะวนัออก จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(106) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มลม้ - พทุธมณฑล จ.นครปฐม 13,720,000             บาท

(107) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดงึ - โคกเจริญ ตอน 1 จ.ลพบุรี 10,682,000             บาท

(108) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ท่ากอ้น - เซกา จ.บงึกาฬ 11,858,000             บาท

(109) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แมส่ลดิหลวง - แมเ่งา ตอน 1 จ.ตาก 11,760,000             บาท
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(110) ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอน แกง้ครอ้ - สระพงั ตอน 1 จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(111) ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา -  มาเลเซยี 

(เขตแดนไทย/มาเลเซยี) ตอน 1 จ.สงขลา 10,584,000             บาท

(112) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสชันาลยั - แมส่นิ ตอน 2 จ.สุโขทยั 11,760,000             บาท

(113) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิยั - ปากคาด ตอน 2 จ.บงึกาฬ 11,760,000             บาท

(114) ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอน หนองตะเลา - รางพกิุล จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(115) ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรมัย ์- โคกสูง ตอน 2 จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(116) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า จ.ลพบุรี 13,328,000             บาท

(117) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง-เป่ิงเคลิง่ ตอน 4 จ.ตาก 11,270,000             บาท

(118) ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บา้นผอื - นํา้ซมึ ตอน 3 จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(119) ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา -  มาเลเซยี 

(เขตแดนไทย/มาเลเซยี) ตอน 2 จ.สงขลา 10,780,000             บาท

(120) ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(121) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั ตอน 3 จ.ปตัตานี 12,936,000             บาท

(122) ทางหลวงหมายเลข 4090, 4240 ตอน นิคม - หนิดาน, 

ทุ่งมะพรา้ว - สามแยกนิคม จ.ภเูก็ต 10,780,000             บาท

(123) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แมส่ลดิหลวง ตอน 1 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(124) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร ตอน 3 จ.สงขลา 10,780,000             บาท

(125) ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเสา้ จ.อดุรธานี 11,270,000             บาท

(126) ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้นทุ่ม - มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 11,270,000             บาท

(127) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อเีหลอ จ.ลพบุรี 13,034,000             บาท

(128) ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอน วงัพกิุล - ลานกระบอื ตอน 1 

จ.กาํแพงเพชร 10,780,000             บาท

(129) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชยัศรี - ดอนตูม ตอน 1 

จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(130) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก จ.มกุดาหาร 11,760,000             บาท

(131) ทางหลวงหมายเลข 2233 ตอน พล - ท่านางแนว จ.ขอนแก่น 11,074,000             บาท

(132) ทางหลวงหมายเลข 2287, 2339 ตอน ดงหลวง - สานแว,้ 

กวนบุ่น - สามแยกกวนบุ่น จ.มกุดาหาร 11,270,000             บาท

(133) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ตอน 1 จ.ปตัตานี 10,780,000             บาท

(134) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ตอน 1 จ.ลาํปาง 15,680,000             บาท

(135) ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน หว้ยเก้ิง - กุมภวาปี จ.อดุรธานี 11,662,000             บาท

(136) ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอน วงัพกิุล - ลานกระบอื ตอน 2 

จ.กาํแพงเพชร 10,780,000             บาท

(137) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ลาํลูกบวั - หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม 11,760,000             บาท

(138) ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลาํช ีจ.ขอนแก่น 11,270,000             บาท
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(139) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ ตอน 1 

จ.มกุดาหาร 10,290,000             บาท

(140) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ตอน 2 จ.ปตัตานี 10,780,000             บาท

(141) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - หว้ยหญา้ไทร จ.ลาํปาง 15,680,000             บาท

(142) ทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพญ็ - สรา้งคอม จ.อดุรธานี 11,466,000             บาท

(143) ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน หว้ยนํา้เงนิ - เมอืงใหม ่จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(144) ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน นาหวา้ - ดงขวาง ตอน 2 จ.นครพนม 11,662,000             บาท

(145) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพบัผา้ - พทัลุง ตอน 1 จ.พทัลุง 14,700,000             บาท

(146) ทางหลวงหมายเลข 1287 ตอน สนัมะเกลอื - เมอืงปาน จ.ลาํปาง 14,700,000             บาท

(147) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแหง้ - แมสุ่ริน ตอน 2 

จ.แมฮ่่องสอน 10,878,000             บาท

(148) ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จนัทบุรี จ.จนัทบุรี 11,564,000             บาท

(149) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน โก่งธนู - เจา้ปลุก จ.พระนครศรีอยุธยา 13,230,000             บาท

(150) ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเหน็ - คาํกุง ตอน 1 จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(151) ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอน ปฏรูิป - โนนสมบูรณ ์จ.นครพนม 10,682,000             บาท

จ.แมฮ่่องสอน 14,700,000             บาท

(153) ทางหลวงหมายเลข 3277 ตอน ขลุง - มะขาม ตอน 2 จ.จนัทบุรี 11,760,000             บาท

(154) ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเขา้บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 14,291,000             บาท

(155) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แมต่อนหลวง - ข่วงกอม ตอน 1 

จ.ลาํปาง 15,680,000             บาท

(156) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมงั - พจิติร จ.พจิติร 11,760,000             บาท

(157) ทางหลวงหมายเลข 3277 ตอน ขลุง - มะขาม ตอน 1 จ.จนัทบุรี 10,780,000             บาท

(158) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บา้นวดั ตอน 1 

จ.นครราชสมีา 14,700,000             บาท

(159) ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บา้นตอ้ง - ศรีธาตุ จ.อดุรธานี 10,780,000             บาท

(160) ทางหลวงหมายเลข 1345, 1179 ตอน ทุ่งบานเยน็ - ผาแดงบน, 

ฝายกวาง - ดอนเงนิ จ.พะเยา 11,662,000             บาท

(161) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแหง้ - แมสุ่ริน ตอน 1 

จ.แมฮ่่องสอน 14,210,000             บาท

(162) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บา้นพลิ้ว ตอน 1 จ.จนัทบุรี 10,388,000             บาท

(163) ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บา้นฟ่อน - ศูนยส์รา้งทางลาํปาง 

จ.ลาํปาง 10,780,000             บาท

(164) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหลก็ ตอน 2 จ.พจิติร 10,780,000             บาท

(165) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว ตอน 1 จ.จนัทบุรี 17,640,000             บาท

(166) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บา้นย่อ - บา้นสวน ตอน 1 

จ.ยโสธร 10,780,000             บาท

(167) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนือ ตอน 1 จ.พงังา 11,760,000             บาท
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(168) ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แมอ่าว - ดอนมลู จ.ลาํพนู 14,700,000             บาท

(169) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย จ.นครราชสมีา 11,760,000             บาท

(170) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมงั จ.พจิติร 11,760,000             บาท

(171) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร ตอน 2 จ.สงขลา 10,780,000             บาท

(172) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว ตอน 2 จ.จนัทบุรี 16,660,000             บาท

(173) ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบงิติงง ี- สนักาหลง จ.ยะลา 10,780,000             บาท

(174) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชยัมงคล - บงึหลกั - หนองนํา้เขยีว 

จ.อตุรดติถ์ 11,270,000             บาท

(175) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - มว่งโตน ตอน 2 จ.ลาํพนู 10,780,000             บาท

(176) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นกร่าง - พษิณุโลก ตอน 1 

จ.พษิณุโลก 10,780,000             บาท

(177) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แกง้สนามนาง - ดอนตะหนิน 

จ.นครราชสมีา 13,720,000             บาท

(178) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว - โพธิ์ทอง จ.จนัทบุรี 12,740,000             บาท

(179) ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วงัพญา จ.ยะลา 10,290,000             บาท

(180) ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - หว้ยสะทอ้น จ.จนัทบุรี 13,720,000             บาท

(181) ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอน พวงพะยอม - โคกสูง จ.นครราชสมีา 14,700,000             บาท

(182) ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี ่จ.ลาํพนู 14,700,000             บาท

(183) ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน รามนั - จะรงัตาดง จ.ยะลา 10,780,000             บาท

(184) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง - เขก็นอ้ย ตอน 1 จ.พษิณุโลก 11,760,000             บาท

(185) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 2 

จ.ฉะเชงิเทรา 10,780,000             บาท

(186) ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตอน 2 

จ.รอ้ยเอด็ 10,780,000             บาท

(187) ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคลา้ - แปลงยาว ตอน 1 

จ.ฉะเชงิเทรา 10,780,000             บาท

(188) ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองคาํ - ดอนไผ่ จ.นครราชสมีา 14,700,000             บาท

(189) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน มว่งโตน - ท่าจกัร จ.ลาํพนู 14,700,000             บาท

(190) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธานี จ.อทุยัธานี 11,760,000             บาท

(191) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพกัตรพมิาน - หว้ยพลบัพลา 

จ.รอ้ยเอด็ 10,780,000             บาท

(192) ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - กอ้ทุ่ง จ.ลาํพนู 11,368,000             บาท

(193) ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกส ี- ตะโก ตอน 1 จ.นครราชสมีา 11,466,000             บาท

(194) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง - เขก็นอ้ย ตอน 2 จ.พษิณุโลก 11,760,000             บาท
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(195) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง ตอน 3 จ.ฉะเชงิเทรา 11,760,000             บาท

(196) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง จ.อบุลราชธานี 11,760,000             บาท

(197) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง 10,780,000             บาท

(198) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน นาเมอืงไทย - บา้นกลาง จ.เลย 10,780,000             บาท

(199) ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสมีา 10,780,000             บาท

(200) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 11,760,000             บาท

(201) ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสกีิ้ม - เขาค่าย ตอน 1 จ.ระนอง 10,780,000             บาท

(202) ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน อทุยานแห่งชาติภหูนิร่องกลา้ - นครไทย

จ.พษิณุโลก 11,760,000             บาท

(203) ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชาํราบ - หนองงูเหลอืม ตอน 1 

จ.อบุลราชธานี 11,662,000             บาท

(204) ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคลา้ - แปลงยาว ตอน 2 

จ.ฉะเชงิเทรา 11,760,000             บาท

(205) ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง จ.นครราชสมีา 11,662,000             บาท

(206) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชยีงคาน ตอน 1 จ.เลย 10,780,000             บาท

(207) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บา้นแยง - นํา้เทนิ จ.พษิณุโลก 11,760,000             บาท

(208) ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองหอ้ง ตอน 1 

จ.นครราชสมีา 11,662,000             บาท

(209) ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บา้นแลง - หาดใหญ่ จ.ระยอง 10,486,000             บาท

(210) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอาํ - วงัโบสถ ์ตอน 3 จ.เพชรบุรี 12,740,000             บาท

(211) ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บา้นค่าย - หนองละลอก จ.ระยอง 10,780,000             บาท

(212) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั ตอน 4 

จ.นครราชสมีา 11,564,000             บาท

(213) ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน มว่งสามสบิ - พนา จ.อบุลราชธานี 14,700,000             บาท

(214) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวงั - เหมอืงผาปกคา้งคาว จ.ราชบุรี 14,700,000             บาท

(215) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วงันํา้เขยีว - ดอนขวาง จ.นครราชสมีา 11,662,000             บาท

(216) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว  ตอน 1 จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท

(217) ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดข่า - ภปู่าไผ่ จ.เลย 11,760,000             บาท

(218) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอาํ - วงัโบสถ ์ตอน 5 จ.เพชรบุรี 13,720,000             บาท

(219) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกปกัธงชยั - สีแ่ยกโชคชยั ตอน 2 

จ.นครราชสมีา 14,700,000             บาท

(220) ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชาํราบ - หนองงูเหลอืม ตอน 2 

จ.อบุลราชธานี 11,662,000             บาท

(221) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอาํ - วงัโบสถ ์ตอน 2 จ.เพชรบุรี 12,740,000             บาท

(222) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั ตอน 1 

จ.นครราชสมีา 10,780,000             บาท
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(223) ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอน สามแยกกระจบั - หนองโพ จ.ราชบุรี 11,760,000             บาท

(224) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หว้ยใหญ่ - พนัเสดจ็นอก ตอน 1 

จ.ชลบุรี 11,466,000             บาท

(225) ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสรา้งตนเอง - แยกพฒันานิคม 

จ.ลพบุรี 11,270,000             บาท

(226) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้ตอน 2 จ.เพชรบุรี 12,740,000             บาท

(227) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั ตอน 2 

จ.นครราชสมีา 11,760,000             บาท

(228) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็ ตอน 3 

จ.อบุลราชธานี 11,760,000             บาท

(229) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั ตอน 6 

จ.นครราชสมีา 10,780,000             บาท

(230) ทางหลวงหมายเลข 3353 ตอน วงษส์ว่าง - ป่ารงั จ.ลพบุรี 11,760,000             บาท

(231) ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะทอ้น จ.สงขลา 11,270,000             บาท

(232) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอาํ - วงัโบสถ ์ตอน 4 จ.เพชรบุรี 15,680,000             บาท

(233) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมอืงแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 จ.เลย 12,740,000             บาท

(234) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 4 จ.ชลบุรี 15,190,000             บาท

(235) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน มว่งค่อม  - คลองกระจงั จ.ลพบุรี 11,760,000             บาท

(236) ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อนํา้รอ้น จ.นครศรีธรรมราช 10,584,000             บาท

(237) ทางหลวงหมายเลข  3499, 3527 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่นแก่งกระจาน, 

ด่านโง - หนองปืนแตก จ.เพชรบุรี 12,740,000             บาท

(238) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดงึ - โคกเจริญ ตอน 2 จ.ลพบุรี 10,780,000             บาท

(239) ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน โป่งช ี- ด่านซา้ย จ.เลย 13,132,000             บาท

(240) ทางหลวงหมายเลข 311, 3562 ตอน ลพบุรี - แยกวดัสนามไชย, 

ลพบุรี - ป่าหวาย จ.ลพบุรี 10,682,000             บาท

(241) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สกัหลง - ด่านดู่ จ.เพชรบูรณ์ 10,780,000             บาท

(242) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง จ.เลย 16,660,000             บาท

(243) ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 10,584,000             บาท

(244) ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน จงโก - ลาํสมพงุ จ.ลพบุรี 14,700,000             บาท

(245) ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน - อเีลศิ จ.เพชรบูรณ์ 11,760,000             บาท

(246) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภ ู- โคกใหญ่ จ.เลย 10,780,000             บาท

(247) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงษ ์- นํา้ตก ตอน 1 

จ.นครศรีธรรมราช 10,780,000             บาท
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(248) ทางหลวงหมายเลข 2196, 2302 ตอน นาง ัว่ - ทุ่งสมอ, 

กอไผ่ - แกว้งอย จ.เพชรบูรณ์ 12,740,000             บาท

(249) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮ ี- ท่าลี ่จ.เลย 13,720,000             บาท

(250) ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซา้ย - ปากหมนั จ.เลย 12,936,000             บาท

(251) ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากนํา้ - นํา้รอ้น จ.เพชรบูรณ์ 14,700,000             บาท

(252) ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สม้ป่อยนอ้ย - หวัชา้ง - สะเดา 

จ.ศรีสะเกษ 12,740,000             บาท

(253) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด จ.เพชรบูรณ์ 10,976,000             บาท

(254) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย ตอน 1 

จ.ศรีสะเกษ 13,720,000             บาท

(255) ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิง่ชนั - ดงขยุ จ.เพชรบูรณ์ 13,818,000             บาท

(256) ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอน ดอนระเบยีง - ป่าไร่หลวง จ.สุโขทยั 10,780,000             บาท

(257) ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 13,720,000             บาท

(258) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย ตอน 2 

จ.ศรีสะเกษ 11,760,000             บาท

(259) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ท่าชา้ง - สวรรคโลก จ.สุโขทยั 10,780,000             บาท

(260) ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กนัทรลกัษ ์- กนัทรารมย ์ตอน 1 

จ.ศรีสะเกษ 10,780,000             บาท

(261) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 11,956,000             บาท

(262) ทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน เตวด็ใน - วงัทองแดง จ.สุโขทยั 11,270,000             บาท

(263) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชงิบนัไดเขาพระวหิาร 

จ.ศรีสะเกษ 13,230,000             บาท

(264) ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากหว้ยออ้ย - วงัป้ึง ตอน 1 จ.แพร่ 11,564,000             บาท

(265) ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน เมอืงเก่า - ดอนโก จ.สุโขทยั 10,976,000             บาท

(266) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํา้เขยีว - ปางเคาะ จ.แพร่ 10,486,000             บาท

(267) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั จ.สงขลา 12,740,000             บาท

(268) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร ตอน 1 จ.สงขลา 11,760,000             บาท

(269) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย ์จ.ภเูก็ต 10,780,000             บาท

(270) ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดนิ-ส่องดาว จ.สกลนคร 10,780,000             บาท

(271) ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลุง - ละงู จ.สตูล 10,780,000             บาท

(272) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ย่านซื่อ - ตาํมะลงั จ.สตูล 11,270,000             บาท

(273) ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอน วดัพระศรีรตันมหาธาตุ - บา้นกลว้ย 

จ.สุพรรณบุรี 11,074,000             บาท

(274) ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอน ดอนเจดยี ์- ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 10,976,000             บาท

(275) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ จ.สุพรรณบุรี 11,172,000             บาท

(276) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บา้นนา - หยงสตาร ์จ.ตรงั 10,780,000             บาท
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(277) ทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง ตอน 2 

จ.สุพรรณบุรี 11,270,000             บาท

(278) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ- บางววั 

ตอน 1 จ.สมทุรปราการ 10,780,000             บาท

(279) ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรงั ตอน 1 

จ.สุพรรณบุรี 10,780,000             บาท

(280) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 3 

จ.สมทุรสงคราม 16,002,000             บาท

(281) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วงัมะนาว 

ตอน 1 จ.สมทุรสงคราม 17,836,000             บาท

(282) ทางหลวงหมายเลข 3041, 3314 ตอน เขาขาด - หนองแซง, 

ป๊อกแป๊ก - สนัมะค่า จ.สระบุรี 11,662,000             บาท

(283) ทางหลวงหมายเลข 2224, 3020 ตอน มวกเหลก็ - กลุม่พระบาท, 

พระพทุธบาท - หนองโดน จ.สระบุรี 14,700,000             บาท

(284) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากพล ี- ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุรี 11,564,000             บาท

(285) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง ตอน 1 

จ.ปราจนีบุรี 11,662,000             บาท

(286) ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลกั ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี 11,760,000             บาท

(287) ทางหลวงหมายเลข 4100 ตอน ทาํเนียบ - คีรีรฐันิคม จ.สุราษฎรธ์านี 11,760,000             บาท

(288) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง จ.สุราษฎรธ์านี 14,700,000             บาท

(289) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค ์- ทรพัยท์ว ีตอน 3 

จ.สุราษฎรธ์านี 10,780,000             บาท

(290) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตาํบล ตอน 1 จ.สุรินทร์ 11,760,000             บาท

(291) ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอน รตันบุรี - หว้ยจริง - ศีขรภมู ิจ.สุรินทร์ 11,760,000             บาท

(292) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมยีง - หนิโคน ตอน 2 จ.สุรินทร์ 11,760,000             บาท

(293) ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร ์จ.สุรินทร์ 11,760,000             บาท

(294) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรินทร์ 14,700,000             บาท

(295) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมยีง - หนิโคน ตอน 1 จ.สุรินทร์ 14,700,000             บาท

(296) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง ตอน 2 จ.ยะลา 10,780,000             บาท

(297) ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ ตอน 2 จ.กระบี่ 11,466,000             บาท

(298) ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บา้นหวา้ - ปากกราน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13,347,000             บาท

(299) ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง - สองแพรก จ.กระบี่ 15,680,000             บาท

(300) ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน บอืเลง็ใต ้- โกตาบารู ตอน 2 จ.ยะลา 11,760,000             บาท

(301) ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สนัตน้แหน จ.พะเยา 19,600,000             บาท

(302) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง ตอน 3 จ.ยะลา 12,740,000             บาท

(303) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี่ 14,700,000             บาท
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(304) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสาํราญ - คาํปิง ตอน 3 จ.ชยัภมูิ 10,143,000             บาท

(305) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหลอ่ - อ่าวลกึ จ.กระบี่ 10,290,000             บาท

(306) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหลก็ - บ่อทอง ตอน 2 จ.นครราชสมีา 11,760,000             บาท

(307) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน อ่าวลกึ - บางสวรรค ์ตอน 1 จ.กระบี่ 12,740,000             บาท

(308) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสาํราญ - คาํปิง ตอน 2 จ.ชยัภมูิ 10,290,000             บาท

(309) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธมณฑลสาย 4 

กรุงเทพมหานคร 11,760,000             บาท

(310) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอ้ยเอด็ - จตุรพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอด็ 11,760,000             บาท

(311) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 34,300,000             บาท

(312) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แมต่ํา๋ - บา้นใหม ่ตอน 1 จ.พะเยา 10,780,000             บาท

(313) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแ่ยกปฐมพร - เขาบ่อ จ.ชมุพร 11,760,000             บาท

(314) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชมุพร 10,682,000             บาท

(315) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหลก็ - บ่อทอง ตอน 1 จ.นครราชสมีา 14,700,000             บาท

(316) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดาํ ตอน 1 

กรุงเทพมหานคร 14,700,000             บาท

(317) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แมต่ํา๋ - บา้นใหม ่ตอน 2 จ.พะเยา 10,780,000             บาท

(318) ทางหลวงหมายเลข 232, 2449 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงรอ้ยเอด็, 

ทางเขา้ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอด็ 12,704,000             บาท

(319) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง - ปากขา้วสาร จ.สระบุรี 13,720,000             บาท

(320) ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลงัสวน - ละแม ตอน 2 จ.ชมุพร 14,700,000             บาท

(321) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดาํ ตอน 2 

กรุงเทพมหานคร 12,740,000             บาท

(322) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั ตอน 5 

จ.นครราชสมีา 12,740,000             บาท

(323) ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรียง - พนม จ.พงังา 10,290,000             บาท

(324) ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วงัตะกอ ตอน 2 จ.ชมุพร 10,780,000             บาท

(325) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลาํช ี- รอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอด็ 14,700,000             บาท

(326) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั ตอน 3 

จ.นครราชสมีา 10,780,000             บาท

(327) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนือ ตอน 3 จ.พงังา 10,290,000             บาท

(328) ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วงัตะกอ ตอน 1 จ.ชมุพร 10,780,000             บาท

(329) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกปกัธงชยั - สีแ่ยกโชคชยั ตอน 1 

จ.นครราชสมีา 12,740,000             บาท

(330) ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองดง จ.รอ้ยเอด็ 14,700,000             บาท

(331) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม จ.พงังา 10,290,000             บาท

(332) ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหยีง - สวนดอก จ.เชยีงราย 14,700,000             บาท
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(333) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 

จ.นครราชสมีา 21,560,000             บาท

(334) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ชณัสูตร - ท่าชา้ง ตอน 1 จ.สงิหบ์ุรี 15,680,000             บาท

(335) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนือ ตอน 2 จ.พงังา 21,560,000             บาท

(336) ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หวัดอย - บา้นดอน ตอน 1 จ.เชยีงราย 10,780,000             บาท

(337) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ ตอน 3 จ.นครศรีธรรมราช 14,700,000             บาท

(338) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดัสว่างอารมณ ์

จ.สงิหบ์ุรี 11,760,000             บาท

(339) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 10,780,000             บาท

(340) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดยีส์ามองค ์จ.กาญจนบุรี 12,740,000             บาท

(341) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพบัผา้ - พทัลุง ตอน 3 จ.พทัลุง 14,700,000             บาท

(342) ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน แมแ่กว้เหนือ - ใหมใ่น จ.เชยีงราย 11,760,000             บาท

(343) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ ตอน 5 จ.นครศรีธรรมราช 14,700,000             บาท

(344) ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้กี ๋- ท่าศาล จ.สงิหบ์ุรี 10,780,000             บาท

(345) ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จาํบอน - เหมอืงงา่ จ.เชยีงราย 11,760,000             บาท

(346) ทางหลวงหมายเลข 4014 ตอน คลองเหลง - ขนอม ตอน 1 

จ.นครศรีธรรมราช 11,760,000             บาท

(347) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเดจ็ - สรา้งคอ้ จ.กาฬสนิธุ ์ 12,740,000             บาท

(348) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 12,740,000             บาท

(349) ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หวัดอย - บา้นดอน ตอน 2 จ.เชยีงราย 14,700,000             บาท

(350) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเดจ็ - คาํพอก ตอน 3 

จ.กาฬสนิธุ ์ 10,780,000             บาท

(351) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ตอน 1 

จ.สุโขทยั 10,976,000             บาท

(352) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภ ู- เชยีงของ จ.เชยีงราย 10,780,000             บาท

(353) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผกั ตอน 1 

จ.นครศรีธรรมราช 12,740,000             บาท

(354) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเดจ็ - คาํพอก ตอน 2 

จ.กาฬสนิธุ ์ 10,780,000             บาท

(355) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ตอน 3 

จ.สุโขทยั 11,172,000             บาท

(356) ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน สนัตน้แหน - ป่าแดด จ.เชยีงราย 10,780,000             บาท

(357) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ตอน 2 

จ.สุโขทยั 11,368,000             บาท

(358) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม ตอน 1 

จ.กาฬสนิธุ ์ 10,780,000             บาท

(359) ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสาํโรง จ.สุโขทยั 12,740,000             บาท
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(360) ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าขา้วเปลอืก - แก่นใต ้จ.เชยีงราย 11,760,000             บาท

(361) ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน มาบตาพดุ - แยกนิคมพฒันา 

จ.ระยอง 19,502,000             บาท

(362) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพบัผา้ - พทัลุง ตอน 4 จ.พทัลุง 14,700,000             บาท

(363) ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน พวงพยอม - แมล่อยไร่ จ.พะเยา 11,270,000             บาท

(364) ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอน เมอืงเก่า - อทุยานแห่งชาติศรีสชันาลยั 

จ.สุโขทยั 12,250,000             บาท

(365) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 12,740,000             บาท

(366) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1จ.ระยอง 11,760,000             บาท

(367) ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้ออ้ม - หว้ยเมก็,

หว้ยเมก็ - ไทยเจริญ จ.กาฬสนิธุ ์ 10,290,000             บาท

(368) ทางหลวงหมายเลข 1326 ตอน ร่องบวัทอง - สบเปา จ.เชยีงราย 11,074,000             บาท

(369) ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลาํปํา - พทัลุง ตอน 1 จ.พทัลุง 12,740,000             บาท

(370) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 2 จ.สุโขทยั 10,780,000             บาท

(371) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- คลองพลงัดา้นใต ้

จ.นครสวรรค์ 11,760,000             บาท

(372) ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอน ปงนอ้ย - สนัทราย จ.เชยีงราย 10,780,000             บาท

(373) ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทยั - ท่าฉนวน จ.สุโขทยั 12,740,000             บาท

(374) ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลาํปํา - พทัลุง ตอน 2 จ.พทัลุง 14,700,000             บาท

(375) ทางหลวงหมายเลข 3376 ตอน บา้นฉาง - ถนนซอย 13 

ของนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง จ.ระยอง 13,034,000             บาท

(376) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสชันาลยั - แมส่นิ ตอน 1 จ.สุโขทยั 19,600,000             บาท

(377) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แมต่ื่น ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ 16,560,000             บาท

(378) ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน หว้ยเมก็ - ไทยเจริญ จ.กาฬสนิธุ ์ 11,466,000             บาท

(379) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางนํา้หนองแขม - บา้นหวา้ ตอน 2 

จ.นครสวรรค์ 11,760,000             บาท

(380) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน มะขามลม้ - วดัป่าเลไลยก ์จ.สุพรรณบุรี 12,740,000             บาท

(381) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหลก็ ตอน 1 จ.พจิติร 11,368,000             บาท

(382) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน จ.ระยอง 15,680,000             บาท

(383) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 1 

จ.เชยีงใหม่ 14,700,000             บาท

(384) ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแกว้ 

จ.นครสวรรค์ 12,740,000             บาท

(385) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลาํพนัชาด จ.กาฬสนิธุ ์ 19,600,000             บาท
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(386) ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอน ทางเขา้นครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 10,780,000             บาท

(387) ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน บางมลูนาก - ตลิง่ชนั ตอน 2 จ.พจิติร 11,760,000             บาท

(388) ทางหลวงหมายเลข 1012 ตอน ฮอด - วงัลุง จ.เชยีงใหม่ 13,720,000             บาท

(389) ทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง ตอน 1 

จ.สุพรรณบุรี 14,700,000             บาท

(390) ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน บา้นแก่ง - เขาดนิเหนือ ตอน 2 

จ.นครสวรรค์ 12,740,000             บาท

(391) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยสดีา - ปากทางเขือ่นลาํปาว 

จ.กาฬสนิธุ ์ 12,250,000             บาท

(392) ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน บางมลูนาก - ตลิง่ชนั ตอน 1 จ.พจิติร 11,956,000             บาท

(393) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพีน่อ้ง - มะขามลม้ จ.สุพรรณบุรี 14,700,000             บาท

(394) ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแกว้ - ตน้พยอม จ.เชยีงใหม่ 10,780,000             บาท

(395) ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี 11,760,000             บาท

(396) ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน บา้นแก่ง - เขาดนิเหนือ ตอน 1 

จ.นครสวรรค์ 12,740,000             บาท

(397) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน หว้ยนอ้ยกา - เด่นชาติ ตอน 2 

จ.อตุรดติถ์ 10,976,000             บาท

(398) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นลาํปาว - หนองผา้ออ้ม 

จ.กาฬสนิธุ ์ 12,250,000             บาท

(399) ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแ่ยกโพธิ์ไทรงาม จ.พจิติร 11,368,000             บาท

(400) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลุมดนิ ตอน 1 จ.ราชบุรี 14,700,000             บาท

(401) ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลกั ตอน 2 จ.สุราษฎรธ์านี 11,760,000             บาท

(402) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน หว้ยมุน่ - นํา้ปาด ตอน 2 จ.อตุรดติถ์ 10,780,000             บาท

(403) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงัเจา้ ตอน 1 จ.กาํแพงเพชร 11,760,000             บาท

(404) ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอน หวัดง - ยางสามตน้ จ.พจิติร 11,074,000             บาท

(405) ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส 14,700,000             บาท

(406) ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว จ.สุราษฎรธ์านี 14,700,000             บาท

(407) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงัเจา้ ตอน 2 จ.กาํแพงเพชร 12,740,000             บาท

(408) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลุมดนิ ตอน 3 จ.ราชบุรี 11,760,000             บาท

(409) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 จ.อตุรดติถ์ 10,780,000             บาท

(410) ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอน หนองสวน - คาํสน จ.สุราษฎรธ์านี 14,210,000             บาท

(411) ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอน พจิติร - ท่านา  จ.พจิติร 11,760,000             บาท

350



(412) ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน สุไหงโก - ลก - บูเกะ๊ตา 

(เขตแดนไทย /มาเลเซยี) จ.นราธวิาส 19,600,000             บาท

(413) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน ปางไฮ - หว้ยไผ่ จ.อตุรดติถ์ 10,780,000             บาท

(414) ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน แกว้ฟ้า - เขาช่องพราน จ.ราชบุรี 11,760,000             บาท

(415) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นกร่าง - พษิณุโลก ตอน 2 จ.พษิณุโลก 10,780,000             บาท

(416) ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม จ.สุราษฎรธ์านี 14,700,000             บาท

(417) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กาํแพงเพชร - แกว้สุวรรณ ตอน 2 

จ.กาํแพงเพชร 11,760,000             บาท

(418) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค ์จ.สุราษฎรธ์านี 19,600,000             บาท

(419) ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอน ท่านา - ท่ามะขาม จ.พษิณุโลก 11,074,000             บาท

(420) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กาํแพงเพชร - แกว้สุวรรณ ตอน 1 

จ.กาํแพงเพชร 11,760,000             บาท

(421) ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามคัคี - พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี 14,700,000             บาท

(422) ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พษิณุโลก จ.พษิณุโลก 11,074,000             บาท

(423) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยชนิสหี ์- ปากท่อ ตอน 1 จ.ราชบุรี 14,700,000             บาท

(424) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร - เวยีงสระ จ.สุราษฎรธ์านี 14,700,000             บาท

(425) ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - กาํแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 14,700,000             บาท

(426) ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอน ท่าลอ้ - เมอืงหลวง จ.น่าน 11,760,000             บาท

(427) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค ์- ทรพัยท์ว ีตอน 2 

จ.สุราษฎรธ์านี 14,700,000             บาท

(428) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แมท่ะลาย - หวัโท ตอน 3 จ.เชยีงใหม่ 11,686,000             บาท

(429) ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอน ทางเขา้บ่อเบี้ย จ.อตุรดติถ์ 10,780,000             บาท

(430) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมกุข ์- ควนรา จ.สุราษฎรธ์านี 11,760,000             บาท

(431) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยชนิสหี ์- ปากท่อ - สระพงั ตอน 2 

จ.ราชบุรี 13,534,000             บาท

(432) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน หว้ยไผ่-หาดไร่ จ.น่าน 10,780,000             บาท

(433) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตาํบล ตอน 2 จ.สุรินทร์ 14,700,000             บาท

(434) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พษิณุโลก - บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก 11,368,000             บาท

(435) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อทุยานแห่งชาติดอยภคูา - บ่อเกลอื 

จ.น่าน 24,500,000             บาท

(436) ทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่งเมอืงกาํแพงเพชร 

จ.กาํแพงเพชร 12,740,000             บาท

(437) ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหมอ้ - ท่าซุง จ.อทุยัธานี 13,720,000             บาท

(438) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บา้นโป่ง - พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 12,248,000             บาท

(439) ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม จ.พษิณุโลก 10,976,000             บาท
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(440) ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอน แมส่ะนาน - ผกัเฮอืก จ.น่าน 13,720,000             บาท

(441) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นํา้ดบิ - คุยประดู่ จ.กาํแพงเพชร 14,308,000             บาท

(442) ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร ์- ลาํดวน จ.สุรินทร์ 11,760,000             บาท

(443) ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กระบกเตี้ย - แยกหูชา้ง จ.อทุยัธานี 10,290,000             บาท

(444) ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน วงัทอง - หางทุ่ง จ.น่าน 12,740,000             บาท

(445) ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย - ตาฮะ จ.สุรินทร์ 14,700,000             บาท

(446) ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย ตอน 2 

จ.กาํแพงเพชร 10,388,000             บาท

(447) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั ตอน 1 จ.น่าน 16,660,000             บาท

(448) ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอน คลองข่อย - หว้ยนํา้ดงั จ.อทุยัธานี 10,780,000             บาท

(449) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน แกว้สุวรรณ - บงึบวั จ.กาํแพงเพชร 11,270,000             บาท

(450) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หว้ยพลบัพลา - สตึก จ.สุรินทร์ 14,700,000             บาท

(451) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั ตอน 1 จ.บงึกาฬ 12,250,000             บาท

(452) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่น

ดา้นทศิตะวนัออก ตอน 2 จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(453) ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรงั - เขาพะแวง จ.อทุยัธานี 11,760,000             บาท

(454) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมยีง - หนิโคน ตอน 3 จ.สุรินทร์ 14,700,000             บาท

(455) ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพฒันานิคม - วงัมว่ง จ.ลพบุรี 14,700,000             บาท

(456) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แมท่ะลาย - หวัโท ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 10,466,000             บาท

(457) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั ตอน 4 จ.บงึกาฬ 12,250,000             บาท

(458) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย จ.หนองคาย 11,760,000             บาท

(459) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมติร จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(460) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หวัโท - ลอ้งออ้ ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 14,151,000             บาท

(461) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อทุยัธานี - สะพานขา้มแมน่ํา้เจา้พระยา 

จ.อทุยัธานี 10,780,000             บาท

(462) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - นํา้เป จ.หนองคาย 10,780,000             บาท

(463) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นํา้เป - หว้ยกา้นเหลอืง จ.หนองคาย 10,780,000             บาท

(464) ทางหลวงหมายเลข 4268 ตอน ควนตอ - บา้นควน จ.ตรงั 13,230,000             บาท

(465) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองหอ้ง - ศรีเชยีงใหม ่

จ.หนองคาย 10,780,000             บาท

(466) ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - นํา้ยนื จ.อบุลราชธานี 14,700,000             บาท

(467) ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอน หว้ยนาง - หนองบวั จ.ตรงั 13,034,000             บาท
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(468) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชยีงใหม ่- หว้ยเชยีงดา ตอน 2 

จ.หนองคาย 10,780,000             บาท

(469) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวดัสนามไชย - วดักระดงังา จ.ลพบุรี 11,760,000             บาท

(470) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภ ูตอน 2 

จ.หนองบวัลาํภู 11,760,000             บาท

(471) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คาํแก่นคูน - เขือ่นอบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(472) ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บา้นด่าน - ซาํหวาย จ.อบุลราชธานี 12,740,000             บาท

(473) ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน หว้ยสายหนงั - ศรีบุญเรือง 

จ.หนองบวัลาํภู 10,780,000             บาท

(474) ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงพษิณุโลก

ดา้นทศิเหนือ จ.พษิณุโลก 11,760,000             บาท

(475) ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บา้นนา - ปากปรน - บกหกั ตอน 1 

จ.ตรงั 14,700,000             บาท

(476) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่น

ดา้นทศิตะวนัตก ตอน 1 จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(477) ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชมุพล จ.ตรงั 14,700,000             บาท

(478) ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง จ.หนองบวัลาํภู 11,760,000             บาท

(479) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด ตอน 1 จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(480) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าชา้ง - วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 11,760,000             บาท

(481) ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมคอ้ ตอน 1 จ.ตราด 14,700,000             บาท

(482) ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลา่หลวง ตอน 2 จ.บงึกาฬ 10,486,000             บาท

(483) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัลาดหลุมแกว้ - แยกนพวงศ ์- 

บางเลน จ.ปทุมธานี 19,600,000             บาท

(484) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สีแ่ยกบวัชมุ - โป่งเกตุ จ.ลพบุรี 13,720,000             บาท

(485) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอาํ - วงัโบสถ ์ตอน 1 จ.เพชรบุรี 14,700,000             บาท

(486) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด ตอน 2 จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(487) ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมงิ - นนทรีย ์ตอน 1 จ.ตราด 13,720,000             บาท

(488) ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง จ.อบุลราชธานี 10,780,000             บาท

(489) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2

จ.ปทุมธานี 14,700,000             บาท

(490) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(491) ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมงิ - นนทรีย ์ตอน 2 จ.ตราด 13,720,000             บาท

(492) ทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดขา้วปุ้ น 

จ.อาํนาจเจริญ 10,780,000             บาท

(493) ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขยีว - หนองผอื จ.อบุลราชธานี 10,780,000             บาท

(494) ทางหลวงหมายเลข 2338 ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ตอน 2 

จ.ลพบุรี 11,760,000             บาท
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(495) ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน พสุวรรค ์- ยางชมุ จ.เพชรบุรี 12,740,000             บาท

(496) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 2 จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(497) ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลา่หลวง ตอน 1 จ.บงึกาฬ 10,780,000             บาท

(498) ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมงิ - นนทรีย ์ตอน 3 จ.ตราด 13,720,000             บาท

(499) ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 1 

จ.อบุลราชธานี 10,780,000             บาท

(500) ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - นํา้ปลกี ตอน 2 จ.อาํนาจเจริญ 10,780,000             บาท

(501) ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หนิลาด - เขือ่นแก่งกระจาน ตอน 2 

จ.เพชรบุรี 14,700,000             บาท

(502) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 1 จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(503) ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมคอ้ ตอน 2 จ.ตราด 13,720,000             บาท

(504) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ดงบงั - นาพระชยั 

(รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2026) จ.บงึกาฬ 17,640,000             บาท

(505) ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - นํา้ปลกี ตอน 3 จ.อาํนาจเจริญ 10,780,000             บาท

(506) ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2 

จ.อบุลราชธานี 10,780,000             บาท

(507) ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ตอน 2 จ.ลพบุรี 12,740,000             บาท

(508) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยสะแบก - อาํนาจเจริญ 

จ.อาํนาจเจริญ 12,740,000             บาท

(509) ทางหลวงหมายเลข 3174 ตอน หนองเผาถ่าน - บา้นท่า จ.เพชรบุรี 12,250,000             บาท

(510) ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - หว้ยนํา้เงนิ จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(511) ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วงัเจา้ จ.ตาก 11,466,000             บาท

(512) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิยั - ปากคาด ตอน 1 จ.บงึกาฬ 10,780,000             บาท

(513) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดบัเชยีงรากนอ้ย - 

ต่างระดบับางปะอนิ จ.ปทุมธานี 12,740,000             บาท

(514) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อดุรธานี - นํา้สวย ตอน 2 จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(515) ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอน แกง้ครอ้ - สระพงั ตอน 2 จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(516) ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ตอน 1 จ.ลพบุรี 10,780,000             บาท

(517) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารินชาํราบ ตอน 3 

จ.อบุลราชธานี 11,760,000             บาท

(518) ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ ์จ.เพชรบูรณ์ 10,780,000             บาท

(519) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิยั - ปากคาด ตอน 3 จ.บงึกาฬ 10,780,000             บาท

(520) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 10,780,000             บาท

(521) ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู จ.อดุรธานี 12,740,000             บาท

(522) ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แมส่ลดิหลวง - แมร่ะเมงิ จ.ตาก 11,760,000             บาท

(523) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(524) ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชมุ - แมท่ะ จ.ลาํปาง 14,700,000             บาท
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(525) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงัโบสถ ์- ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 12,740,000             บาท

(526) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทงิ - ลาํปลายมาศ จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(527) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น 11,760,000             บาท

(528) ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ ์- หว้ยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ 10,780,000             บาท

(529) ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม จ.ลาํปาง 14,700,000             บาท

(530) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แมส่อด - หว้ยนํา้ริน ตอน 2 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(531) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองมา้ - กระสงั จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(532) ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน ตาวตาด - ตาดกลอย จ.เพชรบูรณ์ 10,780,000             บาท

(533) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 จ.ขอนแก่น 10,780,000             บาท

(534) ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล 

ตอน 2 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 10,780,000             บาท

(535) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แมส่อด - หว้ยนํา้ริน ตอน 3 จ.ตาก 14,700,000             บาท

(536) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(537) ทางหลวงหมายเลข 1391 ตอน แมท่ะ - สถานีรถไฟแมท่ะ จ.ลาํปาง 10,780,000             บาท

(538) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อดุรธานี - หนองขาม จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(539) ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งนํา้รอ้น - จางวาง ตอน 1 จ.จนัทบุรี 10,388,000             บาท

(540) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารินชาํราบ ตอน 1 

จ.อบุลราชธานี 11,760,000             บาท

(541) ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล 

ตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 12,740,000             บาท

(542) ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรมัย ์- โคกสูง ตอน 1 จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(543) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เป่ิงเคลิง่ ตอน 1 จ.ตาก 12,740,000             บาท

(544) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อดุรธานี  - นํา้สวย ตอน 1 จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(545) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แมต่อนหลวง - ข่วงกอม ตอน 2 

จ.ลาํปาง 14,700,000             บาท

(546) ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นาง ัว่ - ทุ่งสมอ - แคมป์สน 

จ.เพชรบูรณ์ 10,780,000             บาท

(547) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารินชาํราบ ตอน 2 

จ.อบุลราชธานี 12,740,000             บาท

(548) ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พงังอน - จางวาง จ.จนัทบุรี 11,564,000             บาท

(549) ทางหลวงหมายเลข 3497 ตอน ชา้งแรก - บางสะพานนอ้ย 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 14,700,000             บาท
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(550) ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บา้นผอื - นํา้ซมึ ตอน 2 จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(551) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน กระสงั - ระกา จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(552) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เป่ิงเคลิง่ ตอน 2 จ.ตาก 10,780,000             บาท

(553) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(554) ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองชา้งใหญ่ 

จ.อบุลราชธานี 10,780,000             บาท

(555) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บา้นพลิ้ว ตอน 2 จ.จนัทบุรี 14,700,000             บาท

(556) ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กุยบุรี - ยางชมุ ตอน 1 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 11,760,000             บาท

(557) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แมต่อนหลวง - ข่วงกอม ตอน 4 

จ.ลาํปาง 24,500,000             บาท

(558) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - นอ้ยสะแกกวน จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(559) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยนํา้ริน - อุม้ผาง ตอน 2 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(560) ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเมก็ - บา้นดุง จ.อดุรธานี 10,780,000             บาท

(561) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น ตอน 2 

จ.ฉะเชงิเทรา 22,040,000             บาท

(562) ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มชียั - ลาํนํา้สงคราม จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(563) ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก - ปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 11,760,000             บาท

(564) ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าลอ้ - เมอืงปาน จ.ลาํปาง 10,584,000             บาท

(565) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง-แมส่ลดิหลวง ตอน 2 จ.ตาก 10,780,000             บาท

(566) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองตอ้, 

หนองตอ้ - ตาเมยีง จ.บุรีรมัย์ 10,780,000             บาท

(567) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น ตอน 1 

จ.ฉะเชงิเทรา 12,740,000             บาท

(568) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แมส่อด - หว้ยนํา้ริน ตอน 1 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(569) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หวัถนน จ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(570) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็ ตอน 2 

จ.อบุลราชธานี 13,230,000             บาท

(571) ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอน บา้นโพธิ์ - แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา 11,760,000             บาท

(572) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี ตอน 2 

จ.ปราจนีบุรี 11,760,000             บาท

(573) ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเหน็ - คาํกุง ตอน 3 จ.อดุรธานี 10,780,000             บาท

(574) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยนํา้ริน - อุม้ผาง ตอน 1 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(575) ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงบุรีรมัย ์จ.บุรีรมัย์ 10,780,000             บาท

(576) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - มว่งโตน ตอน 1 จ.ลาํพนู 14,700,000             บาท

(577) ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชงิเทรา - บางนํา้เปรี้ยว ตอน 2 

จ.ฉะเชงิเทรา 14,700,000             บาท
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(578) ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน นํา้ฆอ้ง - ศรีธาตุ ตอน 1 จ.อดุรธานี 10,780,000             บาท

(579) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอดุม จ.อบุลราชธานี 12,740,000             บาท

(580) ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน ซอโอ - วะเลย่ ์ตอน 1 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(581) ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจนีบุรี - ศรีมหาโพธ ิจ.ปราจนีบุรี 12,740,000             บาท

(582) ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วงัชิ้น จ.แพร่ 10,780,000             บาท

(583) ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเหน็ - คาํกุง ตอน 2 จ.อดุรธานี 10,780,000             บาท

(584) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ระกา - ลาํนํา้ช ีจ.บุรีรมัย์ 11,760,000             บาท

(585) ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสกั - สะปุ๋ ง จ.ลาํพนู 14,700,000             บาท

(586) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เป่ิงเคลิง่ ตอน 3 จ.ตาก 11,760,000             บาท

(587) ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน นํา้ฆอ้ง - ศรีธาตุ ตอน 2 จ.อดุรธานี 17,640,000             บาท

(588) ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองร ัง้ จ.ปราจนีบุรี 10,780,000             บาท

(589) ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากหว้ยออ้ย - วงัป้ึง ตอน 2 จ.แพร่ 14,700,000             บาท

(590) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2 จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท

(591) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ตอน 2 

จ.นครนายก 11,760,000             บาท

(592) ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอน หนองววัซอ - กุดจบั จ.อดุรธานี 11,760,000             บาท

(593) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็ ตอน 1 

จ.อบุลราชธานี 13,720,000             บาท

(594) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี ตอน 1 

จ.ปราจนีบุรี 11,760,000             บาท

(595) ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน รอ้งธาร - มว่งโตน จ.ลาํพนู 11,760,000             บาท

(596) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี ตอน 3 จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท

(597) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 2 จ.ภเูก็ต 12,740,000             บาท

(598) ทางหลวงหมายเลข 1204, 1383 ตอน บงึหลกั - ฟากคลองตรอน, 

ทางเขา้บงึหลกั จ.อตุรดติถ ์ 10,976,000             บาท

(599) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชาํราบ - สว่างวรีะวงศ ์ตอน 1 

จ.อบุลราชธานี 11,466,000             บาท

(600) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 3 จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท

(601) ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน มะพรา้วตน้เดยีว - ยุโป ตอน 1 จ.ปตัตานี 11,760,000             บาท

(602) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชาํราบ - สว่างสรีะวงศ ์ตอน 2 

จ.อบุลราชธานี 14,700,000             บาท

(603) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 จ.ภเูก็ต 11,760,000             บาท

(604) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภ ู- เชยีงคาน ตอน 2 จ.เลย 10,780,000             บาท

(605) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ย - อตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 11,270,000             บาท

(606) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสอืช่อ - หนองไมแ้ก่น จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท
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(607) ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางออ้ - สาํนกังานพลงังานปรมาณู

เพือ่สนัติ จ.นครนายก 14,700,000             บาท

(608) ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน งาแม ่- มะพรา้วตน้เดยีว ตอน 2 

จ.ปตัตานี 11,760,000             บาท

(609) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธานี 

จ.อบุลราชธานี 14,700,000             บาท

(610) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่ออ้ย จ.อตุรดติถ์ 19,600,000             บาท

(611) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 จ.ภเูก็ต 12,740,000             บาท

(612) ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหนิ - เอราวณั จ.เลย 10,780,000             บาท

(613) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน ตอน 1 

จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(614) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน หว้ยมุน่ - นํา้ปาด ตอน 1 จ.อตุรดติถ์ 10,780,000             บาท

(615) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 10,780,000             บาท

(616) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พทัยา ตอน 2 จ.ชลบุรี 14,700,000             บาท

(617) ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ จ.เลย 10,780,000             บาท

(618) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน ตอน 2 

จ.นครปฐม 11,760,000             บาท

(619) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน หว้ยนอ้ยกา - เด่นชาติ ตอน 1 

จ.อตุรดติถ์ 11,025,000             บาท

(620) ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอน กะลาพอ - ปากู จ.ปตัตานี 14,700,000             บาท

(621) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชยีงคาน ตอน 2 จ.เลย 15,876,000             บาท

(622) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน ตอน 4 

จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(623) ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน มายอ - ปะนาเระ จ.ปตัตานี 14,700,000             บาท

(624) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมติร - หว้ยสดีา จ.มหาสารคาม 10,780,000             บาท

(625) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ูตอน 1 จ.เลย 10,780,000             บาท

(626) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน ตอน 5 

จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(627) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัสาํราญ - วงัสะพงุ จ.เลย 10,780,000             บาท

(628) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 10,780,000             บาท

(629) ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล จ.นครปฐม 11,760,000             บาท

(630) ทางหลวงหมายเลข 213, 2367 ตอน หนองขอน - หว้ยปลาหลด, 

มหาสารคาม - บา้นมว่ง จ.มหาสารคาม 11,760,000             บาท

(631) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย 14,700,000             บาท

(632) ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดยี ์จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(633) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบอื - ยางสสุีราช ตอน 2 

จ.มหาสารคาม 19,600,000             บาท

(634) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมอืงแพร่ - นาเจริญ ตอน 1 จ.เลย 15,680,000             บาท
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(635) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชยัศรี - ดอนตูม ตอน 2 จ.นครปฐม 10,780,000             บาท

(636) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบอื จ.มหาสารคาม 10,780,000             บาท

(637) ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้หนัคา - กะบกเตี้ย ตอน 1 

จ.ชยันาท 10,584,000             บาท

(638) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 1 จ.เลย 14,700,000             บาท

(639) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1 

จ.นครปฐม 14,700,000             บาท

(640) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบอื - หนองจกิ จ.มหาสารคาม 11,270,000             บาท

(641) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ จ.เลย 11,760,000             บาท

(642) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน ตอน 3 

จ.นครปฐม 12,740,000             บาท

(643) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบอื, บรบอื - หนองจกิ 

จ.มหาสารคาม 11,270,000             บาท

(644) ทางหลวงหมายเลข 240 ตอน ทางเลีย่งเมอืงนครพนม จ.นครพนม 12,700,000             บาท

(645) ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสาํนกั - ดอนไมง้าม จ.ศรีสะเกษ 10,290,000             บาท

(646) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชยั - เซกา จ.นครพนม 10,388,000             บาท

(647) ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน จ.ศรีสะเกษ 10,738,000             บาท

(648) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ ตอน 2 

จ.มกุดาหาร 11,760,000             บาท

(649) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บา้นวดั ตอน 2 

จ.นครราชสมีา 11,760,000             บาท

(650) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 14,700,000             บาท

(651) ทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลีย่งเมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 11,760,000             บาท

(652) ทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บา้นวดั - ประทาย จ.นครราชสมีา 10,780,000             บาท

(653) ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กนัทรลกัษ ์- กนัทรารมย ์ตอน 2 

จ.ศรีสะเกษ 11,760,000             บาท

(654) ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอน ดงหลวง - สานแว ้จ.มกุดาหาร 11,760,000             บาท

(655) ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 11,270,000             บาท

(656) ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมคาํสรอ้ย - หนองสูง จ.มกุดาหาร 11,760,000             บาท

(657) ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แมล่านอ้ย - ละอบุ ตอน 2 

จ.แมฮ่่องสอน 10,780,000             บาท

(658) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สรา้งคอ้ - สกลนคร ตอน 1 จ.สกลนคร 10,780,000             บาท

(659) ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แมล่านอ้ย - ละอบุ ตอน 1 

จ.แมฮ่่องสอน 14,700,000             บาท

(660) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บา้นวดั - คง - โนนไทย จ.นครราชสมีา 10,780,000             บาท

(661) ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกส ี- หนองแวง จ.สกลนคร 14,700,000             บาท

(662) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแมร่ิด - หว้ยงู ตอน 1 

จ.แมฮ่่องสอน 10,780,000             บาท

(663) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอนิทร ์- ท่ากอ้น จ.สกลนคร 12,250,000             บาท
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(664) ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คาํเพิม่ - หว้ยบาง จ.สกลนคร 12,740,000             บาท

(665) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแมร่ิด - หว้ยงู ตอน 3 

จ.แมฮ่่องสอน 12,997,000             บาท

(666) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- แมฮ่่องสอน จ.แมฮ่่องสอน 19,600,000             บาท

(667) ทางหลวงหมายเลข 2091, 2270 ตอน สว่างแดนดนิ - โคกส,ี 

ลาํนํา้สงคราม - หนามแท่ง จ.สกลนคร 12,250,000             บาท

(668) ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภมู ิ- คาํโพนสูง จ.ยโสธร 10,780,000             บาท

(669) ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บา้นเซอืม จ.สกลนคร 13,720,000             บาท

(670) ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอน โคกคอน - ชยัยานนท ์จ.สกลนคร 12,250,000             บาท

(671) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชยัศรี - บา้นบ่อ จ.ยโสธร 10,780,000             บาท

(672) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - หว้ยคลอ้ จ.ยโสธร 11,760,000             บาท

(673) ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลงั จ.สงขลา 11,760,000             บาท

(674) ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั จ.ยโสธร 17,640,000             บาท

(675) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นย่อ - บา้นสวน จ.ยโสธร 10,780,000             บาท

(676) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ จ.สงขลา 14,700,000             บาท

(677) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิติงง ี- บ่อหนิ ตอน 1 จ.ยะลา 10,780,000             บาท

(678) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ทุ่งหวงั - นาทว ีจ.สงขลา 34,300,000             บาท

(679) ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพอ้ - ท่าสาป ตอน 2 จ.ยะลา 11,760,000             บาท

(680) ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ละงู - สามแยก จ.สตูล 14,700,000             บาท

(681) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง ตอน 1 จ.ยะลา 10,780,000             บาท

(682) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิติงง ี- บ่อหนิ ตอน 2 จ.ยะลา 10,780,000             บาท

(683) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ- บางววั 

ตอน 3 จ.สมทุรปราการ 14,700,000             บาท

(684) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแมน่ํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - 

นาโคก ตอน 1 จ.สมทุรสาคร 19,600,000             บาท

(685) ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่าไร่ - ช่องตากิ่ว ตอน 1 จ.สระแกว้ 11,760,000             บาท

(686) ทางหลวงหมายเลข 3479 ตอน ทบัพริก - เขาตางอ๊ก จ.สระแกว้ 11,760,000             บาท

(687) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทบัทมิสยาม05 - วฒันานคร จ.สระแกว้ 11,270,000             บาท

(688) ทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน โคคลาน - ใหมไ่ทยถาวร จ.สระแกว้ 11,760,000             บาท

(689) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ทุ่งกบนิทร ์- ไผ่ลอ้ม จ.สระแกว้ 13,720,000             บาท

(690) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจกิ - อรญัประเทศ

(เขตแดนไทย/กมัพชูา) จ.สระแกว้ 19,600,000             บาท

(691) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจกิ จ.สระแกว้ 19,600,000             บาท

(692) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หนิกอง - คลองยาง จ.สระบุรี 14,700,000             บาท

กจิกรรมแกไ้ขปญัหาการสญัจรเร่งด่วน 200,000,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาการสญัจรเร่งด่วน 200,000,000           บาท

2.1.1.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 200,000,000           บาท
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กจิกรรมบํารุงรกัษาทางหลวง 200,000,000           บาท

ค่าปรบัปรุงภมูทิศันแ์ละสถาปตัยกรรมทางหลวง 200,000,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 70,500,000             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์ กรุงเทพมหานคร 

1 แห่ง 12,500,000             บาท

(3) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

1 แห่ง 17,000,000             บาท

(4) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไชยสถาน - ท่าอากาศยานนานาชาติเชยีงใหม ่

จ.เชยีงใหม ่1 แห่ง 22,000,000             บาท

(5) ทางหลวงหมายเลข 295 ตอน ทางเขา้สะพานแมน่ํา้โขงที่นครพนม 

จ.นครพนม 1 แห่ง 17,000,000             บาท

(6) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค 

จ.สระบุรี 1 แห่ง 21,000,000             บาท

(7) ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน โป่งช ี- ด่านซา้ย จ.เลย และ 

ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม จ.เลย 2 แห่ง 11,000,000             บาท

(8) ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเขา้สะพานแมน่ํา้โขงที่เชยีงของ 

จ.เชยีงราย 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(9) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีจ.นครสวรรค ์1 แห่ง 11,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 6,810,600              บาท

กจิกรรมบํารุงรกัษาทางหลวง 6,810,600              บาท

1) ค่าที่ดนิ/สิง่ก่อสรา้ง 6,810,600              บาท

(1) โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ

โครงข่ายทางหลวง 1 โครงการ 3,821,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,617,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,795,800              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,821,200              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบบริหารงานภยัพบิตัิและสถานการณฉุ์กเฉิน ระยะที่ 2

1 โครงการ 2,989,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,258,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,268,600              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,989,400              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

230.4923    3,459.7354   -             21.4701    3,711.6978   

4.9107         3,084.0000     -              -              3,088.9107     

225.5816      275.7354       -              -              501.3170       

-                100.0000       -              -              100.0000       

-                -                 -              21.4701      21.4701         

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 1586 1581 2500 2500 2500

 ( 825 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 4,264.0832    3,711.6978     3,719.2997   3,719.2997   3,719.2997     

ลา้นบาท 4,264.0832    3,711.6978     3,719.2997   3,719.2997   3,719.2997     

ลา้นบาท 244.2716      230.4923       225.9933     225.9933     225.9933       

ลา้นบาท 3,983.1216    3,459.7354     3,471.3064  3,471.3064  3,471.3064     

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 36.6900       21.4701         22.0000      22.0000      22.0000         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

              3,711,697,800

 เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความสะดวกสบาย และมคีวามปลอดภยัในการเดนิทางและขนส่งมากที่สุด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. อาํนวยความปลอดภยัทางถนน

2. อาํนวยการและสนบัสนุนการอาํนวยความปลอดภยัตาํรวจทาง

3. เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวง

4. ป้องกนัและอาํนวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จดุเสีย่งและบรเิวณอนัตราย

ที่ไดร้บัการแกไ้ข

เชงิคุณภาพ : จดุเสีย่งและบรเิวณอนัตราย

ที่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างมคุีณภาพ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนงานที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณ

ที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภยั 3,711,697,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 230,492,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,829,500           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 195,717,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,919,200              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 85,450,000             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 10,200,000             บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 666,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 538,600                บาท

(6) ค่าประกนัภยั 636,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 189,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถวทิยุตาํรวจ) 5,000,000              บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 1,000,000              บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 81,453,700             บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 65,000                  บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,000                  บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 450,000                บาท

(14) วสัดุเครื่องแต่งกาย 3,000,000              บาท

(15) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,100,000              บาท

(2) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 17,112,000             บาท

(2.1) ค่าเช่ายานพาหนะ 17,112,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,400,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,834,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,112,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 12,613,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 12,613,000             บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,228,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,662,800            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,323,600              บาท

(2) ค่าประปา 2,330,400              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 5,221,400              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 172,400                บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 1,615,000              บาท
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2. งบลงทุน 3,459,735,400         บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 3,459,735,400         บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 151,405,000           บาท

กจิกรรมอาํนวยการและสนบัสนุนการอาํนวยความปลอดภยัตํารวจทางหลวง 151,405,000           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 480,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 480,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 88,000,000             บาท

(1) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร บก.ทล. (กรุงเทพมหานคร) 1 คนั 2,200,000              บาท

(2) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(พระนครศรีอยุธยา) 1 คนั 2,200,000              บาท

(3) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(4) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(5) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) 1 คนั 2,200,000              บาท

(6) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(7) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.(ประจวบคีรีขนัธ)์ 1 คนั 2,200,000              บาท

(8) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.(ชมุพร) 1 คนั 2,200,000              บาท

(9) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.(สุราษฎรธ์านี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(10) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.(กาญจนบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(11) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.(ฉะเชงิเทรา) 1 คนั 2,200,000              บาท

(12) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.(ระยอง) 1 คนั 2,200,000              บาท

(13) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล.(จนัทบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(14) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.(ปราจนีบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(15) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.(พษิณุโลก) 1 คนั 2,200,000              บาท
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(16) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พงังา) 1 คนั 2,200,000              บาท

(17) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรงั) 1 คนั 2,200,000              บาท

(18) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.(สงขลา) 1 คนั 2,200,000              บาท

(19) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.(นครศรีธรรมราช) 1 คนั 2,200,000              บาท

(20) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี.ี พรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.(ปตัตานี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(21) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(นครสวรรค)์ 1 คนั 2,200,000              บาท

(22) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.(เพชรบูรณ)์ 1 คนั 2,200,000              บาท

(23) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.(สงิหบ์ุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(24) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(25) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(รอ้ยเอด็) 1 คนั 2,200,000              บาท

(26) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น) 1 คนั 2,200,000              บาท

(27) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.(อดุรธานี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(28) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.(เลย) 1 คนั 2,200,000              บาท

(29) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล.(สกลนคร) 1 คนั 2,200,000              บาท

(30) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.(ตาก) 1 คนั 2,200,000              บาท

(31) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.(ลาํปาง) 1 คนั 2,200,000              บาท

(32) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.(เชยีงใหม)่ 1 คนั 2,200,000              บาท

(33) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.(พะเยา) 1 คนั 2,200,000              บาท

(34) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.(แพร่) 1 คนั 2,200,000              บาท
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(35) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสมีา) 1 คนั 2,200,000              บาท

(36) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.(บุรีรมัย)์ 1 คนั 2,200,000              บาท

(37) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.(สุรินทร)์ 1 คนั 2,200,000              บาท

(38) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.(อบุลราชธานี) 1 คนั 2,200,000              บาท

(39) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.(อาํนาจเจริญ) 1 คนั 2,200,000              บาท

(40) รถวทิยุตรวจการณข์นาดไมต่ํา่กว่า 2,300 ซซี ีพรอ้มอปุกรณอ์าํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชยัภมู)ิ 1 คนั 2,200,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,500,000              บาท

พรอ้มติดตัง้ 3 ชดุ 4,500,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑส์าํรวจ 44,000,000             บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 34,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(2) โครงการซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาเครื่องสาํรวจปริมาณจราจร

พรอ้มขอ้มลูความเร็วและขอ้มลูอื่นๆที่สาํคญั ชนิดส ัง่การทางไกล 

(กรุงเทพมหานคร) 1 โครงการ 10,000,000             บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑส์นาม 14,425,000             บาท

(1) ครุภณัฑส์นามที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,425,000              บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.6 กก.1 

บก.ทล.(สงิหบ์ุรี) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(3) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.2 กก.3 

บก.ทล.(ชลบุรี) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(4) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.6 กก.5 

บก.ทล.(แพร่) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(5) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.3 กก.6 

บก.ทล.(สุรินทร)์ 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(6) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.5 กก.3 

บก.ทล.(ปราจนีบุรี) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(7) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.5 กก.6 

บก.ทล.(อาํนาจเจริญ) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(8) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.4 กก.7 

บก.ทล.(นครศรีธรรมราช) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท
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(9) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.1 กก.2 

บก.ทล.(นครปฐม) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(10) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.1 กก.5

บก.ทล.(ตาก) 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(11) เครื่องตรวจจบัความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.6 กก.6

บก.ทล.(ชยัภมู)ิ 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 3,308,330,400         บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 113,256,000           บาท

กจิกรรมอาํนวยการและสนบัสนุนการอาํนวยความปลอดภยัตํารวจทางหลวง 113,256,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) 55,341,000             บาท

(2) แฟลต 4 ช ัน้ 30 ครอบครวั ตามแบบมาตรฐาน ตร.ที่พกั.07/59 ส.ทล.1 

กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) 1 หลงั 19,305,000             บาท

(3) แฟลต 4 ช ัน้ 30 ครอบครวั ตามแบบมาตรฐาน ตร.ที่พกั.07/59 ส.ทล.1 

กก.3 บก.ทล.(ฉะเชงิเทรา) 1 หลงั 19,305,000             บาท

(4) แฟลต 4 ช ัน้ 30 ครอบครวั ตามแบบมาตรฐาน ตร.ที่พกั.07/59 ส.ทล.2 

กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) 1 หลงั 19,305,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,168,000             บาท

กจิกรรมอาํนวยการและสนบัสนุนการอาํนวยความปลอดภยัตํารวจทางหลวง 42,168,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที่ทาํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 42,168,000             บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,490,400              บาท

กจิกรรมอาํนวยการและสนบัสนุนการอาํนวยความปลอดภยัตํารวจทางหลวง 1,490,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 1,490,400              บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 100,000,000           บาท

กจิกรรมอาํนวยความปลอดภยัทางถนน 100,000,000           บาท

(1) งานจดัตัง้ศูนยบ์ริหารจดัการจราจรและอบุตัิเหตุ 1 แห่ง 100,000,000           บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,040,000,000         บาท
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กจิกรรมอาํนวยความปลอดภยัทางถนน 2,940,000,000         บาท

(1) ค่าอาํนวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุทางถนน 2,450,000,000         บาท

(1.1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1,041 รายการ (รวม 1,437 หน่วย) 2,060,000,000         บาท

(1.2) สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสกั - สะปุ๋ ง จ. ลาํพนู 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(1.3) สายทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน พาน - บา้นวงั จ. เชยีงราย 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(1.4) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามืน่ - แมต่ํา๋นอ้ย จ.เชยีงราย

1 แห่ง 17,000,000             บาท

(1.5) สายทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองคูณ - สีแ่ยกบางมลูนาก

จ.พจิติร 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(1.6) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหลก็ - วงัทอง จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(1.7) สายทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ ์- ไร่ออ้ย จ.เพชรบูรณ์

1 แห่ง 12,000,000             บาท

(1.8) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเคา้ - หลกัรอ้ยหกสบิ จ.เลย

1 แห่ง 15,000,000             บาท

(1.9) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภู

จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 15,000,000             บาท

(1.10) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้พอง - นํา้ออ้ม จ.ขอนแก่น

1 แห่ง 15,000,000             บาท

(1.11) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร ์- ลาํดวน จ.สุรินทร ์1 แห่ง 25,000,000             บาท

(1.12) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงการทาง

นครราชสมีาที่ 1 จ. นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(1.13) สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บา้นวดั - ประทาย จ.นครราชสมีา 

1 แห่ง 25,000,000             บาท

(1.14) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ

จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(1.15) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทงิ - ลาํปลายมาศ

จ.บุรีรมัย ์1 แห่ง 20,000,000             บาท

(1.16) สายทางหลวงหมายเลข 3330 ตอน สุขสาํราญ - สาํโรงชยั

จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท

(1.17) สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือ่นเจา้พระยา -คลองมอญ

จ.ชยันาท 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(1.18) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธานี จ.อทุยัธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท

368



(1.19) สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมทุรสาคร - บางบอน

จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(1.20) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พทัยา จ.ชลบุรี 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(1.21) สายทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - จอมปลวก จ.ราชบุรี 

1 แห่ง 15,000,000             บาท

(1.22) สายทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มดุดอกขาว - สนามบนิภเูก็ต

จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(1.23) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดาํ - สะพานขา้มแมน่ํา้ท่าจนี

ฝัง่ตะวนัตก จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(2) ค่าปรบัปรุงจดุเสีย่งและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง 490,000,000           บาท

(2.1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 98,000,000             บาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(2.2) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม จ.ลาํปาง 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.3) สายทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน แมแ่กว้เหนือ - ใหมใ่น จ.เชยีงราย

1 แห่ง 14,700,000             บาท

(2.4) สายทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน จ.น่าน 1 แห่ง 11,760,000             บาท

(2.5) สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่งเมอืงกาํแพงเพชร

จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.6) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - นํา้ฆอ้ง จ.อดุรธานี 1 แห่ง 17,640,000             บาท

(2.7) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อดุรธานี - นิคมเชยีงพณิ จ.อดุรธานี

1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.8) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หว้ยลาํเตา - เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็

1 แห่ง 24,500,000             บาท

(2.9) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศีขรภมู ิ- สาํโรงทาบ จ.สุรินทร์

1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.10) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลาํพงัชู จ.สุรินทร ์1 แห่ง 24,500,000             บาท

(2.11) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย

จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.12) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หวัถนน จ.บุรีรมัย ์1 แห่ง 24,500,000             บาท

(2.13) สายทางหลวงหมายเลข 320 ตอน ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจนีบุรี

จ.ปราจนีบุรี 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.14) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

1 แห่ง 24,500,000             บาท

(2.15) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธานี จ.อทุยัธานี 1 แห่ง 14,700,000             บาท
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(2.16) สายทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี 3 แห่ง 14,700,000             บาท

(2.17) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมยี ์- ต่างระดบั

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.18) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - วดันาบุญ ตอน 1

จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.19) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - วดันาบุญ ตอน 2

จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.20) สายทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บา้นพรา้ว - คลองหา้ จ.ปทุมธานี

1 แห่ง 19,600,000             บาท

(2.21) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จ.ราชบุรี

1 แห่ง 24,500,000             บาท

กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัการเขา้สูอ่าเซียน 100,000,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 100,000,000           บาท

(1.1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 100,000,000           บาท

รวม 51 รายการ (รวม 83 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 11,416,000             บาท

กจิกรรมอาํนวยการและสนบัสนุนการอาํนวยความปลอดภยัตํารวจทางหลวง 11,416,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย) 11,416,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 21,470,100            บาท

กจิกรรมป้องกนัและอาํนวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 21,470,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายการอาํนวยความสะดวกและปลอดภยัในช่วงเทศกาล

(ดา้นวศิวกรรม) 18,587,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและอาํนวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล

(ดา้นบงัคบัใชก้ฎหมาย) 2,883,100              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในการสญัจรไป - มา ลดปญัหาเรื่องฝุ่ นละออง

ทาํใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

2. ถนนและสะพานของกรมทางหลวงชนบทไดร้บัการบาํรุงรกัษา ทาํใหป้ระชาชนสามารถสญัจร

ไป - มา ไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั

3. จดุหรอืบรเิวณเสีย่งอนัตรายไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข เพือ่ลดอตัราการเกดิอบุตัเิหตบุนถนน

ของกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

20,556,319,100

18,429,043,600

เชื่อมโยงโครงขา่ยถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดนิ ทางหลวงทอ้งถิน่ ท่าอากาศยาน ท่าเรอื 

สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกจิพเิศษ และโครงการพระราชดาํรเิขา้ดว้ยกนัไดค้รบถว้น

ภายในปี พ.ศ.2579

1. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานทางหลวงชนบท เพือ่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสญัจร

การท่องเทีย่ว การพฒันาชายแดน การพฒันาเมอืง การแกไ้ขปญัหาจราจร ดว้ยการสรา้ง

ทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลีย่ง (By Pass) และทางลดั (Shortcut)

2. พฒันาเสน้ทางใหส้นองตอบระบบโลจสิตกิส์

3. บาํรุงรกัษาและอาํนวยความปลอดภยัใหโ้ครงขา่ยทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

และไดม้าตรฐาน

4. ส่งเสรมิและพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้รีะบบจดัการทางหลวงทอ้งถิน่ทีถ่กูตอ้ง

ไดม้าตรฐาน และบคุลากรมคีวามรูด้า้นงานทาง สามารถจดัการวางแผน สาํรวจออกแบบ

และซ่อมบาํรุงได ้



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 20,556.3191    18,429.0436    21,352.2603    23,387.5479    25,777.2707    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20,556.3191    18,429.0436    21,352.2603    23,387.5479    25,777.2707    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. พฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทเขา้สูพ่ื้นที่

ต่างๆ อย่างท ัว่ถงึ เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม และ

สง่เสรมิและสนบัสนุนบุคลากรขององคก์าร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหม้ีความเขม้แข็ง

ดา้นงานทาง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : โครงข่ายทางหลวงชนบท

เชื่อมโยงการขนส่งทางถนนไดอ้ย่างเป็น

โครงข่ายภายในปี พ.ศ.2579

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ส่งเสรมิใหบุ้คลากร

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บั 

Continuing Professional Development 

(CPD) ดา้นช่างจากสภาวศิวกร

คน - วนั 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,136.9571 3,299.8747 4,483.2653 4,831.6479 5,365.7797 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพิม่คุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท

บํารุงรกัษาและอาํนวยความปลอดภยัโครงข่าย

เพือ่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ค่าดชันีความเรยีบ

ผวิทาง (IRI) เฉลีย่ท ัว่ประเทศนอ้ยกว่า

หรอืเท่ากบั

ม./กม. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสายทางที่มี

ค่าดชันีความเรยีบผวิทาง (IRI) ตํา่กว่า 4.0

รอ้ยละ 60 65 70 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคร ัง้ที่เกิด

อบุตัิเหตุในโครงข่ายถนนของทางหลวงชนบท

ต่อจาํนวนเที่ยวการเดนิทาง

คร ัง้/

พนัลา้น

คนั - กม.

36 35 34 33 32

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 16,419.3620  15,129.1689  16,868.9950  18,555.9000  20,411.4910  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 79 2,101.0752 1,109.4015 105.5778 0.3948 -  

1. ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บั

การพฒันา

79 2,101.0752    1,109.4015    105.5778      0.3948         -                

แผนงานยุทธศาสตร์ 2 54.2468 89.1306 44.0116 -  -  

1. โครงการ : โครงการพฒันาเสน้ทาง

ผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน

2 54.2468       89.1306       44.0116       -                -                

รวมทัง้สิ้น 81 2,155.3220 1,198.5321 149.5894 0.3948 -  

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  62 รายการ  เป็นเงนิ  1,900,587,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  17 รายการ  เป็นเงนิ  200,487,400  บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  32,241,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  22,005,800  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 18,373,583,800              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 18,373,583,800                 

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 55,459,800 

แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 55,459,800 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 141.2177            18,273.5859        14.2400             -   18,429.0436        

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

141.2177            18,218.1261        14.2400             -   18,373.5838        

ผลผลติที่ 1 : การพฒันาบุคลากรดา้นช่าง

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.)

             13.3240              28.3610 -   -                41.6850

ผลผลติที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบท

ไดร้บัการพฒันา

           127.8937          3,060.5962              14.2400 -            3,202.7299

ผลผลติที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบท

ไดร้บัการบาํรุงรกัษา

-           12,996.8557 -   -           12,996.8557

ผลผลติที่ 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบท

มคีวามปลอดภยั

-            2,132.3132 -   -            2,132.3132

2. แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์ฟ้ืนฟู

และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ

-   55.4598             -   -   55.4598             

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเสน้ทาง

ผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน

-                55.4598 -   -                55.4598

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.3240 28.3610 -  -  41.6850

13.3240 28.3610 -              -              41.6850 

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,370 4,840 4,840 4,840 4,840

 ( 5,014 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 44.4740        41.6850         48.7564      52.1664      54.6564         

ลา้นบาท 44.4740        41.6850         48.7564      52.1664      54.6564         

ลา้นบาท 13.3240 13.3240 14.6564      14.6564      14.6564 

ลา้นบาท 31.1500 28.3610 34.1000      37.5100      40.0000 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ              18,373,583,800

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การพฒันาบุคลากรดา้นช่างใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อปท.) 41,685,000

 เพือ่ใหบุ้คลากรดา้นช่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พึง่พาตนเองไดใ้นการพฒันาปรบัปรุงถนน

 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิงานวชิาการดา้นช่างใหก้บั อปท.

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากรที่เขา้รบัการฝึกอบรม

เชงิคุณภาพ : ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของบุคลากร

ดา้นช่างผ่านเกณฑก์ารประเมนิฝึกอบรม

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนการดาํเนินงานที่กาํหนด

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การพฒันาบคุลากรดา้นช่างใหก้ับองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) 41,685,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,324,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 13,324,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเล ี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 747,300                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,724,000             บาท

(3) วสัดเุชื้ อเพลงิและหล่อล ืน่ 197,700                บาท

(4) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 655,000                บาท

2. งบลงทนุ 28,361,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 28,361,000            บาท

2.1.1 คา่ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 28,361,000            บาท

2.1.1.1 ค่าจา้งบรษิัททีป่รกึษา 28,361,000             บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจัดทาํแผนพฒันาทางหลวงทอ้งถ ิน่ (ระยะที ่3) 28,361,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

127.8937    3,060.5962   14.2400    -             3,202.7299   

-                2,150.9174     -              -              2,150.9174     

-                394.1652       -              -              394.1652       

127.8937      515.5136       14.2400      -              657.6473       

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 329.451 403.506 182.075 219.462 241.408

 ( 176.413 )

ม. 3,381 2,487 3,140 3,140 3,140

 ( 474 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 3,989.9461    3,202.7299     4,320.4073   4,682.3799   5,263.1233     

ลา้นบาท 3,989.9461    3,202.7299     4,320.4073   4,682.3799   5,263.1233     

ลา้นบาท 143.0941      127.8937       157.4034     157.4034     157.4034       

ลา้นบาท 3,830.0562    3,060.5962     4,145.0039  4,506.9765  5,087.7199     

ลา้นบาท 14.2958       14.2400        15.0000      15.0000      15.0000        

ลา้นบาท 2.5000         -                 3.0000       3.0000       3.0000          

ลา้นบาท -                -                 -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัมาตรฐานทาง

2. พฒันาสะพานขนาดกลาง

3. อาํนวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา               3,202,729,900

  เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายใหส้มบูรณ ์ประชาชนไดใ้ชท้างและสะพานที่มมีาตรฐาน

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนการดาํเนินงานที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็

เชงิปรมิาณ : ความยาวสะพานที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้ับการพฒันา 3,202,729,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 127,893,700           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 85,451,100            บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 85,056,300             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 10,000,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,288,300              บาท

(3) ค่าเบี้ยเล ี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 15,067,000             บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 18,000,000             บาท

(5) ค่าเบี้ยประกนั 536,000                บาท

(6) ค่าธรรมเนยีมศาลและชําระหนี้ 1,112,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิ 4,000,000              บาท

(8) ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมคอมพวิเตอร ์ 10,500,000             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายอาสาสมคัรของกรมทางหลวงชนบท 2,003,000              บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,900,000              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 6,000,000              บาท

(12) วสัดเุชื้ อเพลงิและหล่อล ืน่ 3,500,000              บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,100,000              บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,500,000              บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร ์ 2,000,000              บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 2,000,000              บาท

(17) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 550,000                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั 394,800                บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 1,974,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 394,800                บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 42,442,600            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 24,531,500             บาท

(2) ค่าประปา 4,317,800              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 5,510,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย ์ 3,000,000              บาท

(5) ค่าบรกิารส ือ่สารและโทรคมนาคม 5,083,300              บาท

2. งบลงทนุ 3,060,596,200         บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 3,060,596,200         บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 144,061,000           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 32,840,000             บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 32,840,000            บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 40 รายการ (รวม 40 คนั) 32,840,000             บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ 17,500,000             บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 17,500,000            บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 374 รายการ (รวม 700 ชุด) 17,500,000             บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑส์าํรวจ 5,127,000              บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 5,127,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 82 รายการ (รวม 115 หน่วย) 5,127,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 88,594,000             บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 88,594,000            บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 230 รายการ (รวม 231 หน่วย) 88,594,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 2,916,535,200         บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและส ิง่ก่อสรา้งประกอบ 160,918,500            บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 160,918,500           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและส ิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย 

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 แห่ง) 3,564,000              บาท
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(2) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 แห่ง 5,524,300              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 16,246,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,347,500              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,374,200              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,524,300              บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น สาํนกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธาน)ี 

1 แห่ง 11,619,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 15,019,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,619,000             บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น สาํนกังานทางหลวงชนบทที ่2 (สระบรุ)ี 

1 แห่ง 11,939,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 14,939,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,939,000             บาท

(5) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น สาํนกังานทางหลวงชนบทที ่3 (ชลบรุ)ี 

1 แห่ง 9,720,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 12,720,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,720,000              บาท

(6) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 แห่ง 9,450,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 12,450,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,450,000              บาท

(7) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์

1 แห่ง 13,600,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 17,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,600,000             บาท

(8) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ี1 แห่ง 10,450,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 13,450,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,450,000             บาท
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(9) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 แห่ง 9,980,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 12,980,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,980,000              บาท

(10) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 แห่ง 11,300,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 14,700,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,300,000             บาท

(11) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 10,799,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 13,799,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,799,000             บาท

(12) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 แห่ง 9,600,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 12,600,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

(13) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทบรุรีมัย ์1 แห่ง 11,886,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 14,886,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,886,000             บาท

(14) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น ศูนยฝึ์กอบรมเชิงปฏบิตักิาร 

กรมทางหลวงชนบท (จังหวดัตาก) 1 แห่ง 11,707,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 14,707,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,707,000             บาท

(15) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทตรงั 1 แห่ง 3,029,400              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 15,147,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,029,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 12,117,600             บาท
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(16) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธาน ี

1 แห่ง 2,673,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 13,365,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 10,692,000             บาท

(17) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ ์1 แห่ง 2,673,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 13,365,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 10,692,000             บาท

(18) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทกระบี ่1 แห่ง 3,029,400              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 15,147,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,029,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 12,117,600             บาท

(19) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 แห่ง 3,029,400              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 15,147,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,029,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 12,117,600             บาท

(20) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทจันทบรุ ี1 แห่ง 2,673,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 13,365,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 10,692,000             บาท

(21) ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุ ี1 แห่ง 2,673,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 13,365,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,673,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 10,692,000             บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและส ิง่ก่อสรา้งประกอบ 119,719,300            บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 119,719,300           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและส ิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย) 65,269,300             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แห่ง 11,880,000             บาท

(3) ก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.3001 

แยก ทล.314 - บ.ลาดกระบงั (ตอนฉะเชิงเทรา) อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

1 แห่ง 42,570,000             บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,465,600,700          บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 2,084,941,200          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 5 รายการ (รวม 6.583 กม.) 34,682,200             บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.3195 - บ.คลองอา้ยทอก อ.สามโก ้จ.อ่างทอง 

1.912 กม. 11,760,000             บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.2247 - บ.วงัม่วง อ.วงัม่วง จ.สระบรุ ี1.500 กม. 14,690,200             บาท

(4) ถนนสาย บ.ศรษีะกระบอื - บ.หนองกก อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 

1.575 กม. 14,700,000             บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.2383 - บ.นาเลงิ อ.ม่วงสามสบิ, เขื่องใน 

จ.อุบลราชธาน ี2.430 กม. 13,230,000             บาท

(6) ถนนสาย บ.คาํเจรญิ - บ.เหล่าหลวง อ.บา้นดงุ จ.อุดรธาน ี2.660 กม. 15,092,000             บาท

(7) ถนนสายแยก ทล.4207 - บ.ราษฎรพ์ฒันา อ.สุครินิ จ.นราธิวาส 

1.400 กม. 14,700,000             บาท

(8) ถนนสาย บ.กาํปงดาระ - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อ.เมอืง จ.ยะลา 

1.980 กม. 11,270,000             บาท

(9) ถนนสายเขา้โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน บ.คาํชมภู อ.เซกา 

จ.บงึกาฬ 2.250 กม. 14,602,000             บาท

(10) ถนนสายแยกถนนกสกิรรม - ทล.294 ต.หนองไผ่ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 

3.575 กม. 134,777,000            บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 295,980,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 80,401,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 60,802,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 134,777,000            บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(11) ถนนสายแยก ทล.226 - ถนนเฉลมิราชย ์60 ปี (เขตเทศบาล

เมอืงศรสีะเกษ) อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 1.086 กม. 25,574,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 60,200,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 18,629,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,996,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,574,000             บาท

(12) ถนนสาย อบ.3054 แยก ทล.217 - บ.เสาเลา้ อ.สว่างวรีะวงศ,์ นาเยยี 

จ.อุบลราชธาน ี18.080 กม. 30,172,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 106,523,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 30,670,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,680,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,172,000             บาท

(13) ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม 

(ตอนสมทุรสงคราม) อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 0.753 กม. 20,400,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 81,600,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,178,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,021,200             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,400,000             บาท

(14) ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3 - บ.ทุ่งอา้ยบา้ อ.เมอืง จ.ระยอง 

17.545 กม. 89,250,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 210,000,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,321,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 74,429,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 89,250,000             บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ภูนํา้เกล ี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรญัประเทศ 

จ.สระแกว้ 10.300 กม. 39,640,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 93,280,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,198,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 33,441,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 39,640,000             บาท
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(16) ถนนสาย ชย.3049 แยก ทล.205 - แยก ทล.2217 อ.บาํเหนจ็ณรงค ์

จ.ชัยภูม ิ10.169 กม. 14,567,400             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 63,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 16,144,200             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,288,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,567,400             บาท

(17) ถนนสาย นพ.2044 แยก ทล.22 - บ.โพนสวรรค ์อ.เมอืง, โพนสวรรค ์

จ.นครพนม 19.950 กม. 44,912,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 105,680,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 28,472,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,296,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 44,912,000             บาท

(18) ถนนสาย กส.4041 แยก ทล.2299 (กม.ที ่19+400) - บ.สรา้งแกว้ 

อ.ท่าคนัโท จ.กาฬสนิธุ์ 6.200 กม. 16,661,800             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 41,800,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,379,400              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,758,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,661,800             บาท

(19) ถนนสาย ลบ.4132 แยก ทล.3196 - บ.โพธิ์ตลาดแกว้ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี

4.419 กม. 17,970,600             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 54,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,009,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,019,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 17,970,600             บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.4113 - บ.ลาแล อ.นาทว,ี กาบงั จ.สงขลา, ยะลา 

14.750 กม. 62,221,500             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 146,430,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,415,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,793,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,221,500             บาท
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(21) ถนนสายศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แพะ - บ.ขุนสาบ ต.สะเมงิเหนอื

อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม่ 12.866 กม. 14,679,800             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,773,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 23,546,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,679,800             บาท

(22) ถนนสายแยก ทล.108 - ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหว้ยสม้ป่อย 

(ตอนที ่2) ต.สบเตีย๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 20.798 กม. 73,539,500             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 155,750,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 40,309,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 41,900,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 73,539,500             บาท

(23) ถนนสายแยก ทล.1263 - บ.ขุนแม่รวม ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

20.300 กม. 82,250,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 174,200,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 40,032,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 51,917,200             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 82,250,000             บาท

(24) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.เมอืงอาง ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 15.660 กม. 49,273,500             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 115,950,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 25,814,200             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,862,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,273,500             บาท

(25) ถนนสายแยก ทช.ชม.4016 - บ.ขุนป๋วยใต ้ต.แม่วนิ อ.แม่วาง 

จ.เชียงใหม่ 11.370 กม. 42,238,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 99,400,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,445,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 35,716,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 42,238,000             บาท
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(26) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ทุ่งยาว ต.แม่เจดยีใ์หม่ อ.เวยีงป่าเป้า 

จ.เชียงราย 36.675 กม. 122,758,000            บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 233,600,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 53,614,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 57,228,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 122,758,000            บาท

(27) ถนนสาย มส.5013 แยก ทช.มส.4015 - บ.ช่องไมก้าย อ.ปางมะผา้ 

จ.แม่ฮ่องสอน 8.900 กม. 20,812,800             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 61,248,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,259,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,175,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,812,800             บาท

(28) ถนนสายแยก ทล.2270 - บ.สนัตสุิข ต.บา้นม่วง อ.บา้นดงุ จ.อุดรธาน ี

8.752 กม. 18,161,500             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 59,977,900             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,938,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,877,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 18,161,500             บาท

(29) ถนนสายแยก ทช.มส.3010 - บ.ดงใหม่ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรยีง 

จ.แม่ฮ่องสอน 8.361 กม. 27,648,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 66,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 16,663,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,689,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,648,000             บาท

(30) ถนนสาย สข.1027 แยก ทล.4 - ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จ.สงขลา  

12.721 กม. 48,620,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 25,493,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 35,887,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 48,620,000             บาท
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(31) ถนนสาย บ.วงัไทร ม.2 - บ.ในหลง ม.10 (ตอนที ่5) ต.แม่หวาด 

อ.ธารโต จ.ยะลา 2.842 กม. 20,000,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(32) ถนนสายแยก ทล.410 - บ.กระป๋อง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 

2.465 กม. 15,857,600             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 20,970,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,112,400              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,857,600             บาท

(33) ถนนสาย บ.ลจิิง - บ.ลาตอซูแก ต.ตล ิง่ชัน อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 

4.550 กม. 26,437,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 33,262,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,825,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,437,000             บาท

(34) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองบวัศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 

2.850 กม. 43,516,600             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 58,580,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,063,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 43,516,600             บาท

(35) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.แม่ขะตา๋น ต.แม่เจดยีใ์หม่ อ.เวยีงป่าเป้า 

จ.เชียงราย 6.000 กม. 20,995,200             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 26,295,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,299,800              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,995,200             บาท

(36) ถนนสายแยก ทช.ชร.4029 - บ.หนอง อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 

5.900 กม. 22,891,800             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 28,618,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,726,200              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,891,800             บาท
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(37) ถนนสาย บ.เด่น - บ.หว้ยหลวง ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

9.050 กม. 45,520,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 14,480,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,520,000             บาท

(38) ถนนสายแยก ทล.1150 - บ.แม่แวนนอ้ย ต.แม่แวน อ.พรา้ว 

จ.เชียงใหม่ 7.102 กม. 31,676,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 41,600,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,924,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 31,676,000             บาท

(39) ถนนสายแยก ทล.2069 - แยก ทช.ชย.4014 อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิ

5.155 กม. 13,038,600             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 19,740,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,701,400              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,038,600             บาท

(40) ถนนสายแยก ทช.ยส.4004 - บ.ศรสีวสัดิ ์อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 

6.210 กม. 14,798,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 22,598,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,798,000             บาท

(41) ถนนสายทางเขา้โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื ศูนยห์ม่อนไหม

เฉลมิพระเกยีรตฯิ หนองคาย อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 6.100 กม. 22,879,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 30,199,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,320,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,879,000             บาท

(42) ถนนสายแยก ทล.2346 - บ.ดอนมะจ่าง อ.นาหวา้ จ.นครพนม 

5.314 กม. 46,481,400             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 13,518,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,481,400             บาท
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(43) ถนนสายภายในศูนยก์ารพฒันาหว้ยฮ่องไครอ้ันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ

อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 9.000 กม. 32,360,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 40,460,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,360,000             บาท

(44) ถนนสายภายในศูนยฝึ์กอาชีพนกัเรยีนเก่าโรงเรยีนตาํรวจ

ตระเวนชายแดน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 5.000 กม. 23,970,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 29,970,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 23,970,000             บาท

(45) ถนนสายแยก บ.คลองไมเ้ล ี้ยง - บ.วงัไผ่ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้

6.125 กม. 19,350,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 27,950,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,350,000             บาท

(46) ถนนสายแยก ทล.2393 - บ.ดงกลาง อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธาน ี

9.460 กม. 43,992,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 60,100,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,108,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 43,992,000             บาท

(47) ถนนสายส ีแ่ยก บ.นาเมอืง - บรรจบกองบนิ 21 อ.เมอืง จ.อุบลราชธาน ี

1.468 กม. 23,908,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 32,408,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,500,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 23,908,000             บาท

(48) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.กดุหมากเหบ็ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

6.800 กม. 18,885,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 27,485,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 18,885,000             บาท
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(49) ถนนสายเขา้พระมหาธาตเุจดยีโ์ฆสปญัโญศรพีนม อ.ปลาปาก 

จ.นครพนม 16.595 กม. 90,745,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 118,693,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,948,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,745,000             บาท

(50) ถนนสาย บ.โคกไชยวาน - บ.คาํเมก็ อ.เจรญิศลิป์ จ.สกลนคร 

6.475 กม. 7,866,800              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 30,995,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,560,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,866,800              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 15,568,800             บาท

(51) ถนนสายเขา้โครงการแปลงปลูกเมลด็พนัธุ์ขา้วพระราชทาน 

ต.หนองโดน อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย ์20.267 กม. 32,014,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 100,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,014,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 46,750,000             บาท

(52) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.หนองปลาดกุ อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม 

7.578 กม. 8,957,900              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 40,730,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,314,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,957,900              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 20,458,100             บาท

(53) ถนนสายแยก ทล.231 - ท่าอากาศยานนานาชาตอิุบลราชธาน ีอ.เมอืง 

จ.อุบลราชธาน ี9.077 กม. 54,813,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 231,880,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 60,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,813,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 116,467,000            บาท
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(54) ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม 

(ตอนสมทุรสงคราม) ตอนที ่2 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1.975 กม. 51,399,200             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 197,220,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 53,620,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,399,200             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 92,200,800             บาท

(55) ถนนสาย บ.หว้ยสม้ป่อย - บ.ขุนแตะ ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 10.250 กม. 15,956,200             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 79,390,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,446,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,956,200             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 44,987,800             บาท

(56) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สนัม่วง ต.บา้นจันทร ์อ.กลัยาณิวฒันา 

จ.เชียงใหม่ 7.500 กม. 16,507,400             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 93,600,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,052,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,507,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 53,040,600             บาท

(57) ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวดั - วดัโฆสมงัคาราม 

อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.108 กม. 13,935,600             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 69,678,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,935,600             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 55,742,400             บาท

(58) ถนนสายภายใน บ.ทบัทมิสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 

10.100 กม. 13,230,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 66,150,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,230,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 52,920,000             บาท

(59) ถนนสายภายในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่รมิ 

จ.เชียงใหม่ 5.182 กม. 8,026,200              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 40,131,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,026,200              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 32,104,800             บาท
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(60) ถนนสายทางเขา้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก,

อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 44.600 กม. 51,431,100             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 257,155,900            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,431,100             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 205,724,800            บาท

(61) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองยายเกล ี้ยง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

9.175 กม. 8,241,400              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 41,207,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,241,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 32,965,600             บาท

(62) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส 4.000 กม. 4,410,000              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 22,050,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 17,640,000             บาท

(63) ถนนสาย บ.นคิมกอืลอง - สถานทีวนสญัญาณเขาปกโยะ๊ อ.บนันงัสตา

จ.ยะลา 2.850 กม. 4,145,400              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 20,727,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,145,400              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 16,581,600             บาท

(64) ถนนสายแยก ทล.230 - โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์2 อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

1.400 กม. 24,696,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 123,480,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,696,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 98,784,000             บาท

(65) ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที ่3) 

อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี3.638 กม. 51,156,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 255,780,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,156,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 102,312,000            บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 102,312,000            บาท
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กจิกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง 380,659,500           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 79 รายการ (รวม 2,487 ม.) 380,659,500            บาท

2.1.2.4 ค่าสาํรวจออกแบบ 13,569,000             บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 8,250,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 550 กม.) 8,250,000              บาท

กจิกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง 5,319,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 197 แห่ง) 5,319,000              บาท

2.1.2.5 ค่าควบคมุงาน 49,674,800             บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 41,488,100            บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 67 สายทาง) 41,488,100             บาท

กจิกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง 8,186,700              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 79 แห่ง) 8,186,700              บาท

2.1.2.6 ค่าจา้งบรษิัททีป่รกึษา 34,742,900             บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 23,631,800            บาท

(1) ค่าจา้งบรษิัททีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ 23,631,800             บาท

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานทาง 11,111,100            บาท

(1) ค่าจา้งบรษิัททีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ 8,000,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - 

เมอืงสมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสงคราม) ตอนที ่2 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 1,675,600              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 5,916,600              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,474,400              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,675,600              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,766,600              บาท
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(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - 

บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที ่3) อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี 1,435,500              บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 7,177,500              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,435,500              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 2,871,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,871,000              บาท

2.1.2.7 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและส ิง่ก่อสรา้งประกอบ 72,310,000             บาท

กจิกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท 72,310,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและส ิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 แห่ง) 72,310,000             บาท

3. งบเงนิอุดหนุน 14,240,000            บาท

3.1 เงนิอุดหนุนทัว่ไป 14,240,000            บาท

1) ค่าธรรมเนยีมสมาชิกรายปีองคก์รวชิาการนานาชาติ 500,000                บาท

2) โครงการสนบัสนุนการประชุมวชิาการนานาชาตดิา้นวศิวกรรมโยธา 500,000                บาท

3) ทนุการศกึษาโครงการทนุพฒันาขา้ราชการกรมทางหลวงชนบท 13,240,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              12,996.8557  -             -             12,996.8557  

-                12,896.8557   -              -              12,896.8557   

-                100.0000       -              -              100.0000       

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 47,263 47,616 47,616 47,616 47,616

 ( 16,961 )

ม./กม. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

 ( 4.00 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 14,186.8900   12,996.8557    14,523.4500 15,975.8000 17,573.3800    

ลา้นบาท 14,186.8900   12,996.8557    14,523.4500 15,975.8000 17,573.3800    

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 14,186.8900  12,996.8557   14,523.4500 15,975.8000 17,573.3800   

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 เพือ่ซ่อมบาํรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ไดม้คีวามเสยีหายใหก้ลบัสู่สภาพใชง้านไดด้ ีหรอืซ่อมบาํรุง

 ในเชงิป้องกนัความเสยีหายที่จะเกิดขึ้น

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บาํรุงรกัษาทางหลวงชนบท

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการบํารุงรกัษา              12,996,855,700

เชงิปรมิาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบท

ที่บาํรุงรกัษา

เชงิคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้บัการ

บาํรุงรกัษาใหม้คีวามเรยีบผวิทางเฉลีย่ (IRI) ไม่เกิน

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนการดาํเนินงานที่กาํหนด

2. แกไ้ขปญัหาการสญัจรอย่างเร่งด่วน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : โครงขา่ยทางหลวงชนบทได้รบัการบํารงุรกัษา 12,996,855,700 บาท

1. งบลงทนุ 12,996,855,700        บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 12,996,855,700        บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ์ 661,988,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 133,420,000           บาท

(1) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 30 รายการ (รวม 30 คนั) 21,120,000             บาท

(2) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

มหาสารคาม 1 คนั 2,500,000              บาท

(3) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

อุทยัธานี 1 คนั 2,500,000              บาท

(4) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

แพร่ 1 คนั 2,500,000              บาท

(5) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ลําปาง 1 คนั 2,500,000              บาท

(6) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ฉะเชงิเทรา 1 คนั 2,500,000              บาท

(7) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

หนองบวัลําภู 1 คนั 2,500,000              บาท

(8) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

นครราชสีมา 1 คนั 2,500,000              บาท

(9) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ยโสธร 1 คนั 2,500,000              บาท

(10) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

พิษณุโลก 1 คนั 2,500,000              บาท

(11) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

สุโขทยั 1 คนั 2,500,000              บาท

(12) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ระนอง 1 คนั 2,500,000              บาท
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(13) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ยะลา 1 คนั 2,500,000              บาท

(14) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

นครนายก 1 คนั 2,500,000              บาท

(15) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

มกุดาหาร 1 คนั 2,500,000              บาท

(16) รถบรรทกุน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

พะเยา 1 คนั 2,500,000              บาท

(17) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

นครราชสีมา 1 คนั 1,980,000              บาท

(18) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

มหาสารคาม 1 คนั 1,980,000              บาท

(19) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ยโสธร 1 คนั 1,980,000              บาท

(20) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

พิษณุโลก 1 คนั 1,980,000              บาท

(21) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

ลําปาง 1 คนั 1,980,000              บาท

(22) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

หนองบวัลําภู 1 คนั 1,980,000              บาท

(23) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

มกุดาหาร 1 คนั 1,980,000              บาท

(24) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท

พะเยา 1 คนั 1,980,000              บาท

(25) รถพรอ้มอุปกรณ์ตรวจสอบ IRI สํานักบาํรุงทาง 6 คนั 15,000,000             บาท

(26) รถสํารวจสภาพโครงสรา้งช ัน้ทางดว้ยต ุม้น้ําหนักกระแทก 

(Falling Weight Deflectometer ) สํานักบาํรุงทาง 2 ชดุ 40,000,000             บาท

(27) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คนั 1,980,000              บาท

(28) รถบรรทกุเททา้ยขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 1 คนั 1,980,000              บาท
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1.1.1.2 ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง 476,333,000           บาท

(1) ครุภณัฑ์ก่อสรา้งท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 125 หน่วย) 99,413,000             บาท

(2) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 2,700,000              บาท

(3) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นครราชสีมา 1 คนั 2,700,000              บาท

(4) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

รอ้ยเอ็ด 1 คนั 2,700,000              บาท

(5) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ขอนแก่น 1 คนั 2,700,000              บาท

(6) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

อุบลราชธานี 1 คนั 2,700,000              บาท

(7) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

อุทยัธานี 1 คนั 2,700,000              บาท

(8) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ตาก 1 คนั 2,700,000              บาท

(9) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สุโขทยั 1 คนั 2,700,000              บาท

(10) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

แพร่ 1 คนั 2,700,000              บาท

(11) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ชมุพร 1 คนั 2,700,000              บาท

(12) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นครศรีธรรมราช 1 คนั 2,700,000              บาท

(13) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สุราษฎร์ธานี 1 คนั 2,700,000              บาท

(14) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

นราธวิาส 1 คนั 2,700,000              บาท

(15) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

ยะลา 1 คนั 2,700,000              บาท
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(16) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สงขลา 1 คนั 2,700,000              บาท

(17) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

พัทลุง 1 คนั 2,700,000              บาท

(18) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

หนองบวัลําภู 1 คนั 2,700,000              บาท

(19) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

บงึกาฬ 1 คนั 2,700,000              บาท

(20) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สกลนคร 1 คนั 2,700,000              บาท

(21) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

พะเยา 1 คนั 2,700,000              บาท

(22) รถบรรทกุซ่อมบาํรุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท

สุพรรณบรุี 1 คนั 2,700,000              บาท

(23) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 คนั 3,300,000              บาท

(24) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 3,300,000              บาท

(25) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม 1 คนั 3,300,000              บาท

(26) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คนั 3,300,000              บาท

(27) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คนั 3,300,000              บาท

(28) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 3,300,000              บาท

(29) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร 1 คนั 3,300,000              บาท

(30) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 3,300,000              บาท

(31) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คนั 3,300,000              บาท

(32) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คนั 3,300,000              บาท

(33) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี 1 คนั 3,300,000              บาท

(34) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 3,300,000              บาท

(35) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คนั 3,300,000              บาท

(36) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบรุี 1 คนั 3,300,000              บาท

(37) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คนั 3,300,000              บาท

(38) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 1 คนั 3,300,000              บาท

(39) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 3,300,000              บาท
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(40) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คนั 3,300,000              บาท

(41) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 คนั 3,300,000              บาท

(42) รถตกัหนา้ขดุหลัง แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 1 คนั 3,300,000              บาท

(43) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทลพบรุี 1 คนั 1,990,000              บาท

(44) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 1,990,000              บาท

(45) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 คนั 1,990,000              บาท

(46) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คนั 1,990,000              บาท

(47) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอ็ด 1 คนั 1,990,000              บาท

(48) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 1 คนั 1,990,000              บาท

(49) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คนั 1,990,000              บาท

(50) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 คนั 1,990,000              บาท

(51) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์1 คนั 1,990,000              บาท

(52) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คนั 1,990,000              บาท

(53) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส 1 คนั 1,990,000              บาท

(54) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 1,990,000              บาท

(55) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คนั 1,990,000              บาท

401



(56) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 คนั 1,990,000              บาท

(57) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 1,990,000              บาท

(58) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คนั 1,990,000              บาท

(59) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์1 คนั 1,990,000              บาท

(60) รถบดแบบผสม (ลอ้เหล็ก-ลอ้ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตนั 

แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย 1 คนั 1,990,000              บาท

(61) รถขดุไฮดรอลิก แขวงทางหลวงชนบทปทมุธานี 1 คนั 4,500,000              บาท

(62) รถขดุไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่2 (สระบรุี) 1 คนั 4,500,000              บาท

(63) รถขดุไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่5 (นครราชสีมา) 1 คนั 4,500,000              บาท

(64) รถขดุไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่9 (อุตรดติถ์) 1 คนั 4,500,000              บาท

(65) รถขดุไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่14 (กระบ ี)่ 1 คนั 4,500,000              บาท

(66) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร

แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 3,300,000              บาท

(67) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 คนั 3,300,000              บาท

(68) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทสุรินทร์ 1 คนั 3,300,000              บาท

(69) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คนั 3,300,000              บาท

(70) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คนั 3,300,000              บาท

(71) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 คนั 3,300,000              บาท

(72) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คนั 3,300,000              บาท
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(73) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทนราธวิาส 1 คนั 3,300,000              บาท

(74) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทปตัตานี 1 คนั 3,300,000              บาท

(75) รถบรรทกุขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกว่า 5 ตนั-เมตร แขวง

ทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 3,300,000              บาท

(76) รถเกลี่ยดนิ แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 1 คนั 7,500,000              บาท

(77) รถเกลี่ยดนิ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ 1 คนั 7,500,000              บาท

(78) รถเกลี่ยดนิ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์1 คนั 7,500,000              บาท

(79) รถบรรทกุลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่9 (อุตรดติถ์) 1 คนั 6,000,000              บาท

(80) รถบรรทกุลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่10 (เชยีงใหม่) 1 คนั 6,000,000              บาท

(81) รถบรรทกุลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่11 (สุราษฎร์ธานี) 1 คนั 6,000,000              บาท

(82) รถบรรทกุลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่15 (อุดรธานี) 1 คนั 6,000,000              บาท

(83) รถบรรทกุทา้ยลาด แขวงทางหลวงชนบทเพชรบรุี 1 คนั 4,280,000              บาท

(84) รถบรรทกุทา้ยลาด แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 คนั 4,280,000              บาท

(85) รถบรรทกุทา้ยลาด แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร 1 คนั 4,280,000              บาท

(86) รถบรรทกุทา้ยลาด แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 คนั 4,280,000              บาท

(87) รถบรรทกุทา้ยลาด แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 4,280,000              บาท

(88) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่4 (เพชรบรุี) 1 ชดุ 15,000,000             บาท

(89) ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่5 (นครราชสีมา) 1 ชดุ 14,500,000             บาท

(90) ชดุทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรูปและส่วนต่อเพิ่มความยาว

สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้(Launching System )

สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่10 (เชยีงใหม่) 1 ชดุ 18,000,000             บาท

(91) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่14 (กระบ ี)่ 1 ชดุ 15,000,000             บาท

(92) ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่13 (ฉะเชงิเทรา) 1 ชดุ 14,500,000             บาท

(93) ชดุทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรูปและส่วนต่อเพิ่มความยาว

สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้(Launching System )

สํานักงานทางหลวงชนบทท ี ่11 (สุราษฎร์ธานี) 1 ชดุ 18,000,000             บาท
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1.1.1.3 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 2,735,000              บาท

(1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวตัต ์สํานักเครื่องกลและสื่อสาร

1 เครื่อง 2,735,000              บาท

1.1.1.4 ครุภณัฑ์เครื่องจกัรกล 49,500,000             บาท

(1) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 คนั 1,650,000              บาท

(2) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี 1 คนั 1,650,000              บาท

(3) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 1 คนั 1,650,000              บาท

(4) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 คนั 1,650,000              บาท

(5) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทจนัทบรุี 1 คนั 1,650,000              บาท

(6) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร 1 คนั 1,650,000              บาท

(7) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทชยัภูม ิ1 คนั 1,650,000              บาท

(8) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คนั 1,650,000              บาท

(9) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทชยันาท 1 คนั 1,650,000              บาท

(10) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทอํานาจเจริญ 1 คนั 1,650,000              บาท

(11) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทพิจติร 1 คนั 1,650,000              บาท

(12) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 1 คนั 1,650,000              บาท

(13) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ์ 1 คนั 1,650,000              บาท

(14) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทประจวบครีีขนัธ ์1 คนั 1,650,000              บาท

(15) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คนั 1,650,000              บาท

(16) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คนั 1,650,000              บาท

(17) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ 1 คนั 1,650,000              บาท

(18) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 คนั 1,650,000              บาท

(19) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี 1 คนั 1,650,000              บาท

(20) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทกระบ ี ่1 คนั 1,650,000              บาท

(21) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 1 คนั 1,650,000              บาท

(22) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 คนั 1,650,000              บาท

(23) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คนั 1,650,000              บาท

(24) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คนั 1,650,000              บาท

(25) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร 1 คนั 1,650,000              บาท

(26) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์1 คนั 1,650,000              บาท

(27) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 คนั 1,650,000              บาท

(28) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี 1 คนั 1,650,000              บาท
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(29) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบรุี 1 คนั 1,650,000              บาท

(30) รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คนั 1,650,000              บาท

1.1.2 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 12,334,867,700        บาท

1.1.2.1 ค่าบาํรุงรักษาทางและสะพาน 12,334,867,700        บาท

กิจกรรมบาํรุงรักษาทางหลวงชนบท 12,234,867,700        บาท

(1) ค่าบาํรุงรักษาทางและสะพานท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1,275 รายการ (รวม 47,308 กม.) 9,471,071,700         บาท

(1.1) ค่าบาํรุงรักษาทางและสะพาน                  47,308  กม.

1.1.1 บาํรุงปกต ิ                            46,056  กม.          2 ,332,548,000 บาท

1.1.2 บาํรุงตามกําหนดเวลา                    599  กม.          1 ,727,422,400 บาท

1.1.1 บาํรุงพิเศษ                                653  กม.          5 ,411,101,300 บาท

(2) ถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นอินอนุสร 

อ.ธญับรุี, หนองเสือ จ.ปทมุธานี 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(3) ถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นคลองบางหลวง

อ.บางบวัทอง, ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(4) ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลองสิบสาม 

(ตต) (ตอนท ี ่1) อ.ธญับรุี, หนองเสือ จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 34,790,000             บาท

(5) ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลองสิบสาม 

(ตต) (ตอนท ี ่2) อ.หนองแค จ.สระบรุี 1 แห่ง 26,626,600             บาท

(6) ถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองหมู 

อ.ธญับรุี, หนองเสือ, วหิารแดง จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(7) ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองแค 

อ.ธญับรุี, หนองเสือ, หนองแค จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 25,480,000             บาท

(8) ถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - น้ําตกตาดหมอก 

อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 14,210,000             บาท

(9) ถนนสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นองครักษ ์

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(10) ถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองจอก 

(ตอนท ี ่1) อ.ธญับรุี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 38,416,000             บาท
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(11) ถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองจอก 

(ตอนท ี ่2) อ.ธญับรุี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(12) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ 

(ตอนท ี ่1) อ.ธญับรุี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 45,080,000             บาท

(13) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ

(ตอนท ี ่2) อ.ธญับรุี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 34,104,000             บาท

(14) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ 

(ตอนท ี ่3) อ.ธญับรุี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 27,283,200             บาท

(15) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ 

(ตอนท ี ่4) อ.ธญับรุี, ลําลูกกา, หนองจอก จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 27,283,200             บาท

(16) ถนนสาย อย.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นบางระกํา 

อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 3.675 กม. 17,640,000             บาท

(17) ถนนสาย อย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นบางพระครู  

อ.บางปะหนั, นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 36,103,200             บาท

(18) ถนนสาย อย.5026 แยกทางหลวงชนบท อย.3008 - บา้นตลาด 

อ.นครหลวง, อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 10,682,000             บาท

(19) ถนนสาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 - บา้นปากคูตาฉัตร

(ตอนท ี ่1) อ.บางไทร, ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 34,790,000             บาท

(20) ถนนสาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 - บา้นปากคูตาฉัตร

(ตอนท ี ่2) อ.บางไทร, ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 25,480,000             บาท

(21) ถนนสาย อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 - บา้นดอนทอง 

(ตอนท ี ่1) อ.ลาดบวัหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,380,000             บาท

(22) ถนนสาย อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 - บา้นดอนทอง 

(ตอนท ี ่2) อ.ลาดบวัหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 29,400,000             บาท

(23) ถนนสาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นโคก อ.บางไทร

จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 34,300,000             บาท

(24) ถนนสาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้นหนองไผ่ขาด 

อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบรุี 1.400 กม. 13,720,000             บาท

(25) ถนนสาย นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บา้นลาดบวัหลวง

อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 1 แห่ง 23,608,200             บาท
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(26) สะพานกรุงธน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 29,400,000             บาท

(27) ถนนสาย อท.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นสีบวัทอง 

อ.โพธ ิท์อง, แสวงหา จ.อ่างทอง 2.900 กม. 14,700,000             บาท

(28) ถนนสาย ลบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นบางอิฐ  

อ.บา้นหม ี ่จ.ลพบรุี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(29) ถนนสาย ลบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บา้นหนองปลาดุก

อ.บา้นหม ี ่จ.ลพบรุี 1 แห่ง 21,560,000             บาท

(30) ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นออ้ย อ.เมอืง 

จ.ลพบรุี 1 แห่ง 15,680,000             บาท

(31) ถนนสาย ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นหนองระแหง 

อ.บา้นหม ี ่จ.ลพบรุี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(32) ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 - 

โครงการพระราชดาํริบา้นหนองลาด อ.ค่ายบางระจนั, ท่าชา้ง จ.สิงหบ์รุี

1 แห่ง 14,700,000             บาท

(33) ถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง,

อินทร์บรุี จ.สิงหบ์รุี 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(34) ถนนสาย ชบ.5020 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นคลองใหญ่ 

อ.บ่อทอง จ.ชลบรุี 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(35) ถนนสาย รย.5059 แยกทางหลวงชนบท รย.4058 - บา้นบงึตาตา้ 

อ.บา้นค่าย, ปลวกแดง จ.ระยอง 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(36) ถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 5 - บรรจบทางหลวง

หมายเลข 3471 อ.แกลง, วงัจนัทร์, เมอืง จ.ระยอง 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(37) ถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นตาพลาย 

อ.มะขาม, ขลุง จ.จนัทบรุี 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(38) ถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - บา้นซอยสอง 

อ.ท่าใหม่, แก่งหางแมว จ.จนัทบรุี 3.000 กม. 13,426,000             บาท

(39) ถนนสาย ตร.6028 รอบอ่างเก็บน้ําเขาระกํา อ.เมอืง จ.ตราด 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(40) ถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอํา (ตอนเพชรบรุี)

อ.บา้นแหลม, เมอืง, ท่ายาง, ชะอํา จ.เพชรบรุี 1.000 กม. 19,600,000             บาท

(41) พบ.010 สะพานราษฎร์รัฐพัฒนา อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 14,210,000             บาท
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(42) ถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทองอินทร์ 

อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีีขนัธ ์2.600 กม. 14,700,000             บาท

(43) ถนนสาย ปข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3218 - บา้นดอนมะกอก 

อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีีขนัธ ์2.600 กม. 14,700,000             บาท

(44) ถนนสาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเนินกรวด 

อ.บางสะพานนอ้ย, บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์1 แห่ง 15,190,000             บาท

(45) ถนนสาย นม.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นโคก 

อ.คง, แกง้สนามนาง จ.นครราชสีมา 2.900 กม. 16,660,000             บาท

(46) ถนนสาย นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2073 - บา้นลําทะเมนชยั

อ.ชมุพวง, ลําทะเมนชยั จ.นครราชสีมา 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(47) ถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นคาํไฮ อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(48) ถนนสาย นม.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ 

อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(49) ถนนสาย นม.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2150 - บา้นทาํนบพัฒนา

อ.ขามสะแกแสง, พระทองคาํ จ.นครราชสีมา 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(50) ถนนสาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโนนแดง

อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 2.500 กม. 14,210,000             บาท

(51) ถนนสาย ชย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - 

แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 อ.หนองบวัระเหว, เทพสถิต จ.ชยัภูม ิ

2.900 กม. 16,660,000             บาท

(52) ถนนสาย ชย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2187 - บา้นผกัปงั 

อ.ภูเขยีว, บา้นแท่น จ.ชยัภูม ิ2.600 กม. 14,700,000             บาท

(53) ถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวง

หมายเลข 2359 อ.บา้นเขวา้, หนองบวัแดง จ.ชยัภูม ิ2.800 กม. 15,680,000             บาท

(54) ถนนสาย ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - แยกทางหลวง

หมายเลข 201 อ.คอนสาร, ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิ2.600 กม. 14,700,000             บาท

(55) ถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นดอนอะราง 

อ.นางรอง, หนองกี่ จ.บรุีรัมย์ 1.500 กม. 14,700,000             บาท
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(56) ถนนสาย บร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2016 - อําเภอนาโพธ ิ ์

อ.พุทไธสง จ.บรุีรัมย์ 1.500 กม. 24,500,000             บาท

(57) ถนนสาย บร.5053 เเยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บา้นกรวด 

อ.เฉลิมพระเกียรต,ิ บา้นกรวด, ประโคนชยั จ.บรุีรัมย์ 1.600 กม. 14,700,000             บาท

(58) ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - 

เทศบาลตาํบลหว้ยราช อ.สตกึ, หว้ยราช จ.บรุีรัมย์ 1.600 กม. 24,500,000             บาท

(59) ถนนสาย สร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2081 - บา้นไพรขลา 

อ.ท่าตูม, ชมุพลบรุี จ.สุรินทร์ 2.100 กม. 11,956,000             บาท

(60) ถนนสาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้นนาสนวน 

อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(61) ถนนสาย สร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2262 - บา้นหนองสองหอ้ง

อ.โนนนารายณ์, สนม จ.สุรินทร์ 2.200 กม. 12,446,000             บาท

(62) ถนนสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเมอืงท ีอ.เมอืง

จ.สุรินทร์ 2.100 กม. 11,760,000             บาท

(63) ถนนสาย สร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นโคกลําดวน 

อ.ลําดวน, ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(64) ถนนสาย สร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นภูมกิันดาร 

อ.เมอืง จ.สุรินทร์ 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(65) ถนนสาย รอ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นโนนสว่าง 

อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 3.100 กม. 15,680,000             บาท

(66) ถนนสาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นหนองฟ้า 

อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(67) ถนนสาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นกระนวน 

อ.น้ําพอง, ซําสูง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 26,019,000             บาท

(68) ถนนสาย ลย.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นกอไผ่โทน 

อ.เมอืง จ.เลย 2.900 กม. 16,660,000             บาท

(69) ถนนสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 - บา้นเชยีงกลม 

อ.ปากชม จ.เลย 2.600 กม. 14,700,000             บาท
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(70) ถนนสาย อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 - บา้นน้ําเท ีย่ง 

อ.สําโรง, วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 11,760,000             บาท

(71) ถนนสาย อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาโพธ ิ ์

อ.เดชอุดม, บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 1.500 กม. 14,700,000             บาท

(72) ถนนสาย อบ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นกุงชยั 

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 19,404,000             บาท

(73) ถนนสาย ศก.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกระต ํา่

อ.อุทมุพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(74) ถนนสาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพยุห ์

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(75) ถนนสาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บา้นหว้ยทบัทนั 

อ.โพธ ิศ์รีสุวรรณ, เมอืงจนัทร์, หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(76) ถนนสาย ศก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นไพรบงึ 

อ.ขขุนัธ,์ ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(77) ถนนสาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นป่าชาด 

อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 2.900 กม. 16,660,000             บาท

(78) ถนนสาย ยส.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นสรา้งชา้ง 

อ.กุดชมุ, ทรายมูล จ.ยโสธร 3.100 กม. 15,680,000             บาท

(79) ถนนสาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นเชยีงเพ็ง 

อ.คาํเข ือ่นแกว้, ป่าต ิ้ว จ.ยโสธร 2.600 กม. 11,760,000             บาท

(80) ถนนสาย ยส.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นทรายมูล 

อ.ป่าต ิ้ว, ทรายมูล จ.ยโสธร 2.500 กม. 14,210,000             บาท

(81) ถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนเมอืง 

อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อํานาจเจริญ 3.000 กม. 14,700,000             บาท

(82) ถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ.พนา 

อ.ปทมุราชวงศา, พนา จ.อํานาจเจริญ 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(83) ถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นกา้งปลา 

อ.ร่อนพิบูลย์, จฬุาภรณ์, ท ุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 16,170,000             บาท

(84) ถนนสาย นว.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นตาขดี 

อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค ์2.700 กม. 11,760,000             บาท
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(85) ถนนสาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นวงัมา้ 

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์2.700 กม. 11,760,000             บาท

(86) ถนนสาย นว.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บา้นเขาโคกเผ่น 

อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค ์2.700 กม. 11,760,000             บาท

(87) ถนนสาย นว.2057 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคกเด ือ่ 

อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค ์2.700 กม. 11,760,000             บาท

(88) ถนนสาย นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - 

บา้นนิคมเขาบ่อแกว้ อ.ตาคลี, พยุหะครีี จ.นครสวรรค ์2.300 กม. 13,328,000             บาท

(89) ถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโป่งแดง 

อ.สามเงา จ.ตาก 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(90) ถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นพบพระเหนือ

อ.พบพระ จ.ตาก 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(91) ถนนสาย กพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นคลองเจริญ 

อ.เมอืง, ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(92) ถนนสาย อน.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นเจา้วดั อ.บา้นไร่

จ.อุทยัธานี 2.900 กม. 16,464,000             บาท

(93) ถนนสาย พจ.5044 เช ือ่มถนนเทศบาลตาํบลโพทะเล - บา้นหนองขอน

อ.โพทะเล จ.พิจติร 3.100 กม. 15,680,000             บาท

(94) ถนนสาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบางไผ่ 

อ.ทบัคลอ้ จ.พิจติร 1 แห่ง 17,640,000             บาท

(95) ถนนสาย พจ.5001 เช ือ่มถนนเทศบาลเมอืงพิจติร พจ.ถ.1-0004 - 

บา้นหาดมูลกระบอื อ.เมอืง จ.พิจติร 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(96) ถนนสาย พจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1068 - บา้นบงึสีไฟ 

อ.เมอืง จ.พิจติร 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(97) ถนนสาย อต.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1204 - บา้นเกาะใต ้

อ.พิชยั จ.อุตรดติถ์ 3.300 กม. 14,700,000             บาท

(98) ถนนสาย อต.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นน้ําลอก อ.ตรอน,

ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ์ 2.400 กม. 13,720,000             บาท
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(99) ถนนสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแก่งบวัคาํ 

อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 2.200 กม. 12,250,000             บาท

(100) ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เข ือ่นแควนอ้ย 

อ.วงัทอง, วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(101) ถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย 

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 2.100 กม. 11,760,000             บาท

(102) ถนนสาย พล.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1114 - บา้นบางขวญัมา้

อ.บางกระท ุ่ม, เมอืง จ.พิษณุโลก 1.900 กม. 11,760,000             บาท

(103) ถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบงึพระ 

อ.วงัทอง, เมอืง จ.พิษณุโลก 3.800 กม. 11,760,000             บาท

(104) ถนนสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บา้นคลองตะเข ้

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3.600 กม. 12,740,000             บาท

(105) ถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บา้นท่าขา้ม 

อ.วดัโบสถ์, พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3.300 กม. 11,760,000             บาท

(106) ถนนสาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บา้นท ุ่งหลวง 

อ.เมอืง, ครีีมาศ จ.สุโขทยั 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(107) ถนนสาย สท.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - แยกทางหลวง

หมายเลข 1272 อ.ครีีมาศ จ.สุโขทยั 3.400 กม. 13,720,000             บาท

(108) ถนนสาย พช.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นนางัว่ อ.เมอืง 

จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(109) ถนนสาย ชม.3065 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นใหม่หนองหอย

อ.ดอยหล่อ จ.เชยีงใหม่ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(110) ถนนสาย ชม.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 1252 - บา้นโป่งกุ่ ม 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(111) ถนนสาย ชม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - 

เข ือ่นพลังน้ําแม่มาว อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(112) ถนนสาย ชม.5060 แยกทางหลวงชนบท ชม.3004 - บา้นเวยีงหวาย

อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 2.400 กม. 13,720,000             บาท
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(113) ถนนสาย ชม.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - อุทยานแห่งชาต ิ

หว้ยน้ําดงั อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(114) ถนนสาย ชม.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นเมอืงกืด๊ 

อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 2.400 กม. 13,720,000             บาท

(115) ถนนสาย มส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นแอโก๋ 

อ.ปางมะผา้, ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 15,680,000             บาท

(116) ถนนสาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้นสวนหลวง 

อ.เมอืง จ.แพร่ 3.500 กม. 17,640,000             บาท

(117) ถนนสาย ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - เทศบาลเมอืง อ.เมอืง

จ.ชมุพร 3.300 กม. 14,700,000             บาท

(118) ถนนสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บา้นแหลมสันต ิ

อ.หลังสวน, ละแม จ.ชมุพร 3.200 กม. 14,210,000             บาท

(119) ถนนสาย รน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้นน้ําตก 

อ.เมอืง จ.ระนอง 2.300 กม. 13,230,000             บาท

(120) ถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้นรังแตน 

อ.กระบรุี จ.ระนอง 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(121) ถนนสาย สข.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นบางเขยีด 

อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(122) ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - 

ภายในศูนย์ราชการ อ.เมอืง จ.นราธวิาส 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(123) ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้นน้ําวน 

อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธวิาส 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(124) ถนนสาย นธ.5027 แยก ทช.นธ.4013 - บ.บูเก๊ะซาม ีอ.ศรีสาคร, 

ระแงะ จ.นราธวิาส 1 แห่ง 14,210,000             บาท

(125) ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นคอกชา้ง 

อ.เบตง จ.ยะลา 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(126) ถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นปิยะมติร 

อ.เบตง จ.ยะลา 2.200 กม. 12,740,000             บาท
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(127) ถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นบาซากาจ ิ

อ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรัง จ.ปตัตานี 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(128) ถนนสาย ปน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 4061 - บา้นบางเก่า 

อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(129) ถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บา้นท ุ่งส่อหงษา 

อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(130) ถนนสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นหนองกระทงิ

อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชงิเทรา 2.800 กม. 15,680,000             บาท

(131) ถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อําเภอท่าตะเกียบ

อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 3.100 กม. 13,720,000             บาท

(132) ถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นขนุชาํนาญ 

อ.ท่าตะเกียบ, บ่อทอง จ.ฉะเชงิเทรา 2.900 กม. 14,700,000             บาท

(133) ถนนสาย ปจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - บา้นโคกปีบ 

อ.บา้นสรา้ง, ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุี 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(134) ถนนสาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอินประชาราม 

อ.เมอืง จ.นครนายก 3.000 กม. 14,700,000             บาท

(135) ถนนสาย นย.5034 แยกทางหลวงชนบท นย.4031 - บา้นดอนยอ 

อ.องครักษ ์จ.นครนายก 3.000 กม. 14,700,000             บาท

(136) ถนนสาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้นทบัไทร 

อ.คลองท่อม จ.กระบ ี ่3.100 กม. 17,640,000             บาท

(137) ถนนสาย กบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทบัไทร 

อ.คลองท่อม จ.กระบ ี ่3.100 กม. 14,700,000             บาท

(138) ถนนสาย ภก.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นท ุ่งทอง 

อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 7.000 กม. 39,200,000             บาท

(139) ถนนสาย พท.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นท ุ่งนาช ีอ.เมอืง,

ศรีครินทร์, กงหรา จ.พัทลุง 2.100 กม. 11,760,000             บาท

(140) ถนนสาย พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นควนปริง 

อ.เมอืง, ศรีครินทร์, ควนขนุน จ.พัทลุง 2.100 กม. 11,760,000             บาท
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(141) ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโนนอุดม 

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 4.600 กม. 11,760,000             บาท

(142) ถนนสาย อด.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2329 - บา้นท ุ่งม่วง 

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 3.800 กม. 14,700,000             บาท

(143) ถนนสาย อด.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2021 - บา้นกุดจบั 

อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี 3.800 กม. 14,700,000             บาท

(144) ถนนสาย อด.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นศรีสุทโธ 

อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 3.800 กม. 13,720,000             บาท

(145) ถนนสาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นสรา้งคอม 

อ.สรา้งคอม, บา้นดุง จ.อุดรธานี 3.800 กม. 12,740,000             บาท

(146) ถนนสาย นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง 

อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภู 2.200 กม. 12,740,000             บาท

(147) ถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บา้นดอนอุดม 

อ.เมอืง, โซ่พิสัย จ.บงึกาฬ 3.000 กม. 14,700,000             บาท

(148) ถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองมมุ 

อ.เมอืง, ปากคาด จ.บงึกาฬ 3.600 กม. 17,640,000             บาท

(149) ถนนสาย กส.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นโป่งเชอืก 

อ.สหสัขนัธ,์ สมเดจ็ จ.กาฬสินธุ ์1 แห่ง 14,700,000             บาท

(150) ถนนสาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นกุดแฮด 

อ.คาํม่วง จ.กาฬสินธุ ์1 แห่ง 13,720,000             บาท

(151) ถนนสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - บา้นสีสถาน 

อ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสินธุ ์1 แห่ง 14,700,000             บาท

(152) ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นหมูม่น 

อ.บา้นแพง จ.นครพนม 1 แห่ง 16,170,000             บาท

(153) ถนนสาย สน.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - 

บา้นดอนหญา้นาง อ.บา้นม่วง, พรเจริญ, เมอืง, เต่างอย จ.สกลนคร

2.600 กม. 14,700,000             บาท

(154) ถนนสาย พย.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นป่าซาง 

อ.ดอกคาํใต ้จ.พะเยา 2.900 กม. 16,660,000             บาท
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(155) ถนนสาย พย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้นร่องคาํ 

อ.เมอืง จ.พะเยา 1 แห่ง 17,346,000             บาท

(156) ถนนสาย สพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นบางตาเถร 

อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 16,660,000             บาท

(157) ถนนสาย สพ.5037 แยกทางหลวงชนบท สพ.3015 - บา้นวงัหนิ 

อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(158) ถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นหนองรี 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 14,700,000             บาท

(159) ถนนสาย นฐ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นสระสี่มมุ 

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 2.600 กม. 14,700,000             บาท

(160) ถนนสาย ปท.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลอง 10 

ฝ ัง่ตะวนัตก อ.ธญับรุี, หนองเสือ จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 14,210,000             บาท

(161) ถนนสาย นศ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นกะปาง 

อ.ท ุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 17,640,000             บาท

(162) ถนนสาย นศ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นท ุ่งสา้น 

อ.ท ุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 11,760,000             บาท

(163) ถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางไทร 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา 1 แห่ง 12,446,000             บาท

(164) ถนนสาย ตง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 419 - บา้นหลังเขา 

อ.เมอืง, วงัวเิศษ จ.ตรัง 1 แห่ง 13,720,000             บาท

(165) ถนนสาย กส.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นเหล่าสูง 

อ.เมอืง จ.กาฬสินธุ ์1 แห่ง 19,110,000             บาท

(166) ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253- บา้นคาํไฮ 

อ.คาํม่วง, วงัสามหมอ จ.กาฬสินธุ ์1 แห่ง 13,230,000             บาท

(167) ถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นลาดกระเฌอ

อ.พังโคน, พรรณานิคม, กุดบาก จ.สกลนคร 3.300 กม. 18,375,000             บาท
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(168) ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้นแม่มะ 

อ.แม่จนั, เชยีงแสน จ.เชยีงราย 1 แห่ง 16,679,600             บาท

(169) ถนนสาย บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นหนองลาด 

อ.เมอืง, พรเจริญ จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 14,700,000             บาท

กิจกรรมแก้ไขปญัหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน 100,000,000           บาท

(1) ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตภุยัพิบตัทิ ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 76 จงัหวดั) 100,000,000           บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              2,132.3132   -             -             2,132.3132   

-                2,038.1160     -              -              2,038.1160     

-                94.1972        -              -              94.1972        

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 618 746 820 902 992

 ( 423 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2,232.4720    2,132.3132     2,345.5450   2,580.1000   2,838.1110     

ลา้นบาท 2,232.4720    2,132.3132     2,345.5450   2,580.1000   2,838.1110     

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 2,232.4720    2,132.3132     2,345.5450  2,580.1000  2,838.1110     

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภยั               2,132,313,200

 เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชท้างไดร้บัความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจรบนทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นการดาํเนินงาน

 ดา้นอาํนวยความปลอดภยัทางถนน และงานแกไ้ขปญัหาจดุเสีย่งอนัตรายทางถนน ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 

 การเกิดอบุตัิเหตุในการจราจร อนันาํไปสู่การบาดเจบ็และเสยีชวีติ รวมท ัง้อาํนวยความสะดวกและปลอดภยั

 ใหแ้ก่ประชาชนผูใ้ชท้างในช่วงเทศกาล

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จดุหรอืบรเิวณเสีย่งอนัตราย

ที่ไดร้บัการแกไ้ข

เชงิคุณภาพ : ปรบัปรุงจดุและบรเิวณเสีย่ง

อนัตรายไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. อาํนวยความปลอดภยัทางถนน

2. ป้องกนัและอาํนวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

ตามแผนการดาํเนินงานที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภยั 2,132,313,200 บาท

1. งบลงทนุ 2,132,313,200         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 2,132,313,200         บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 35,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 35,000,000             บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 ชุด) 5,400,000              บาท

(2) เคร ือ่งตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ํา้หนกับรรทกุยานพาหนะใตส้ะพาน 

สาํนกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธาน)ี 1 ชุด 8,000,000              บาท

(3) เคร ือ่งตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ํา้หนกับรรทกุยานพาหนะใตส้ะพาน

สาํนกังานทางหลวงชนบทที ่4 (เพชรบรุ)ี 1 ชุด 8,000,000              บาท

(4) เคร ือ่งตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ํา้หนกับรรทกุยานพาหนะใตส้ะพาน 

สาํนกังานทางหลวงชนบทที ่13 (ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด 8,000,000              บาท

(5) เคร ือ่งตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคมุคณุภาพ แขวงทางหลวงชนบท

สกลนคร 1 ชุด 1,400,000              บาท

(6) เคร ือ่งตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคมุคณุภาพ แขวงทางหลวงชนบท

สุราษฎรธ์าน ี1 ชุด 1,400,000              บาท

(7) เคร ือ่งตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคมุคณุภาพ แขวงทางหลวงชนบท

ชุมพร 1 ชุด 1,400,000              บาท

(8) เคร ือ่งตเีสน้จราจรพรอ้มอุปกรณ์ควบคมุคณุภาพ แขวงทางหลวงชนบท

กาญจนบรุ ี1 ชุด 1,400,000              บาท

1.1.2 คา่ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 2,097,313,200         บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,097,313,200         บาท

กจิกรรมอํานวยความปลอดภยัทางถนน 2,003,116,000         บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 629 รายการ (รวม 706 แห่ง) 1,363,116,000         บาท

(2) ถนนสาย กบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทบัไทร 

อ.คลองท่อม จ.กระบี ่1 แห่ง 14,500,000             บาท

(3) ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บา้นคาํไฮ 

อ.คาํม่วง, วงัสามหมอ จ.กาฬสนิธุ์ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
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(4) ถนนสาย ชบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นหนองใหญ่ทบัเจ็ก 

อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี1 แห่ง
22,000,000             บาท

(5) ถนนสาย ชย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวง

หมายเลข 205 อ.จัตรุสั, บาํเหนจ็ณรงค ์จ.ชัยภูม ิ1 แห่ง 15,000,000             บาท

(6) ถนนสาย ชย.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - แยกทางหลวง

หมายเลข 2354 อ.เทพสถติ จ.ชัยภูม ิ1 แห่ง 14,900,000             บาท

(7) ถนนสาย ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 อ.เมอืง 

จ.ชุมพร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

(8) ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้นหวัแม่คาํ 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(9) ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นรอ้ยจันทร ์

อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(10) ถนนสาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแม่สาบ 

อ.แม่รมิ, สะเมงิ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 14,500,000             บาท

(11) ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - สนามบนิตรงั 

อ.เมอืง จ.ตรงั 1 แห่ง 14,000,000             บาท

(12) ถนนสาย ตง.5039 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 - บา้นนาเกลอื 

อ.กนัตงั จ.ตรงั 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(13) ถนนสาย นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองไฮ 

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(14) ถนนสาย นศ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105 - บา้นปลกัปลา 

อ.สชิล, ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(15) ถนนสาย นศ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นนาพรา้ว 

อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(16) ถนนสาย นว.1098 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นบางม่วง 

อ.เมอืง, เต่างอย จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 15,000,000             บาท

(17) ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นคูเมอืง 

อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 14,450,000             บาท

(18) ถนนสาย บร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นเบาใหญ่ 

อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 14,450,000             บาท

(19) ถนนสาย บร.5024 เทศบาลตาํบลนาโพธิ์ - บา้นหนองบวัลอง 

อ.นาโพธิ์ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
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(20) ถนนสาย บร.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนองขวาง 

อ.คูเมอืง จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท

(21) ถนนสาย ปข.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนํา้ตกไทรคู่ 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีันธ์ 1 แห่ง 27,000,000             บาท

(22) ถนนสาย ปจ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนองสงัข์ 

อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจีนบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(23) ถนนสาย ปน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นลาํเภา 

อ.ยะหร ิง่, ปะนาเระ จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 18,000,000             บาท

(24) ถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นสายบรุ ี

อ.สายบรุ ีจ.ปตัตาน ี1 แห่ง 17,500,000             บาท

(25) ถนนสาย ปน.2067 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นตนัหยง 

อ.ยะหร ิง่ จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 18,000,000             บาท

(26) ถนนสาย พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บา้นจงเก 

อ.เมอืง, เขาชัยสน จ.พทัลุง 1 แห่ง 14,850,000             บาท

(27) ถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหว้ยทราย 

อ.ศรเีทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 14,900,000             บาท

(28) ถนนสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บา้นกะทู ้

อ.เมอืง, ถลาง, กะทู ้จ.ภูเกต็ 1 แห่ง 14,800,000             บาท

(29) ถนนสาย รน.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - อุทยานแห่งชาติ

แหลมสน อ.กะเปอร ์จ.ระนอง 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(30) ถนนสาย ลบ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนิซอ้น 

อ.พฒันานคิม จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

(31) ถนนสาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นนาซําแซง 

อ.ภูเรอื, วงัสะพงุ จ.เลย 1 แห่ง 14,500,000             บาท

(32) ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา 

อ.จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(33) ถนนสาย สข.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บา้นทุ่งเจรญิ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(34) ถนนสาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นเขาแหลม 

อ.เขาฉกรรจ์, วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 1 แห่ง 14,500,000             บาท

(35) ถนนสาย สก.3069 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นทบัทมิสยาม 03 

อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 1 แห่ง 25,000,000             บาท

421



(36) ถนนสาย สบ.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นธาต ุ

อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แห่ง 27,000,000             บาท

(37) ถนนสาย นค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นธาตกุลางนอ้ย 

อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 แห่ง 14,800,000             บาท

(38) ถนนสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นไชยวาน 

อ.ประจักษ์ศลิปาคม จ.อุดรธาน ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

(39) ถนนสาย อด.4085 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นสนัตสุิข 

อ.บา้นดงุ จ.อุดรธาน ี1 แห่ง 16,932,700             บาท

(40) ถนนสาย อต.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นนายาง - 

บา้นในเมอืง อ.พชิัย จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 11,417,300             บาท

(41) ถนนสาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นสาํโรง 

อ.วารนิชําราบ, สาํโรง จ.อุบลราชธาน ี1 แห่ง 14,000,000             บาท

กจิกรรมป้องกนัและอํานวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 94,197,200บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 95 รายการ (รวม 95 แห่ง) 94,197,200บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค์

8.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              55.4598       -             -             55.4598       

-                55.4598        -              -              55.4598        

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กม. 23.299 18.774 24.774 14.100 6.000

 ( 12.625 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 102.5370      55.4598         114.1016     97.1016      48.0000         

ลา้นบาท 102.5370      55.4598         114.1016     97.1016      48.0000         

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท 102.5370      55.4598        114.1016     97.1016      48.0000        

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -              -              -                 

ลา้นบาท -                -                 -               -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2  แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูและป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ                   55,459,800

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาเสน้ทางผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอา่งฤาไน                   55,459,800

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

 เพือ่เป็นการพฒันาทางและสะพานทีอ่อ้มผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไนใหม้มีาตรฐาน และทาํการปิดเสน้ทาง

 หมายเลข 3259 ที่ผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตวป่์าเขาอ่างฤาไน เพือ่ไม่ใหร้บกวนและสรา้งความปลอดภยัใหแ้ก่สตัวป่์า

 จงัหวดัฉะเชงิเทราและจงัหวดัสระแกว้

                  419,446,000

                  419,446,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตามแผนการดาํเนินงานที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง

เชงิคุณภาพ : ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานแลว้เสรจ็

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาเสน้ทางผ่านเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า

เขาอา่งฤาไน 55,459,800 บาท

1. งบลงทนุ 55,459,800            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 55,459,800            บาท

1.1.1 คา่ที่ดนิและส ิ่งกอ่สรา้ง 55,459,800            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 54,246,800             บาท

(1) ถนนสายออ้มเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้นเขาตลาด - 

บา้นอ่างเสอืดาํ) อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา 10.674 กม. 32,241,000             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 98,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,640,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,241,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 45,119,000             บาท

(2) ถนนสายออ้มเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้นเนนิสะอาด -

บา้นเนนิสายฝน) อ.สนามชัยเขต, เขาฉกรรจ์ จ.ฉะเชิงเทรา, สระแกว้ 

8.100 กม. 22,005,800             บาท

งบประมาณทัง้ส ิ้น 110,029,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,005,800             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 44,011,600             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 44,011,600             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 1,213,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 สายทาง) 1,213,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วิสัยทศัน์

2. พนัธกิจ

3. ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท ีค่าดว่าจะไดร้ับในการใชจ้า่ยงบประมาณ

 มแีผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งและจราจรทีส่ามารถ

 นําไปปฏบิตัไิด ้

องคก์รนําในการกําหนดทศิทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐานดา้นการขนส่งและจราจร รวมทัง้ขบัเคลือ่นไปสู่การ

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นคมนาคมขนส่งและจราจร

กระทรวงคมนาคม

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

157,532,900

55,070,200

2. เผยแพร่ขอ้มลู สารสนเทศ และองคค์วามรูด้า้นการขนส่งและจราจร

อย่างบรูณาการ



4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัชี้ วัด หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมท ัง้สิ้ น ล้านบาท 157.5329        55.0702 39.7846 40.1824 40.5842 

รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 157.5329        55.0702 39.7846 40.1824 40.5842 

รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท -   -   -   -   -   

1. หน่วยงานท ี่เกี่ ยวข้องมีนโยบายและแผนด้าน

การขนส่งและจราจรนําไปปฏบิตั ิ

- ตวัช ี้วดัเชงิคุณภาพ : นโยบายและแผนท ี่

สามารถนําไปปฏบิตัไิดร้อ้ยละ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงินงบประมาณ ล้านบาท 157.5329      55.0702 39.7846 40.1824 40.5842 

 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท -   -   -   -   -   

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายท ีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ท ีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเน ือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า* / คา่เป้าหมายของตวัชี้ วัด
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จําแนกตามผลผลติ/โครงการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพ ื้นฐาน 6 19.1635 3.4736 2.7384 2.9106 -  

1. ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร

6 19.1635       3.4736         2.7384         2.9106         -               

รวมท ัง้สิ้ น 6 19.1635 3.4736 2.7384 2.9106 -  

เหตผุลความจาํเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัข้ามปี

1. แผนงานพ ื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายท ีต่อ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงิน  18,193,300  บาท

2. เป็นรายการท ีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงิน  970,200  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 55,070,200  

แผนงานพื้ นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 55,070,200 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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7. สรปุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จําแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมท ัง้สิ้ น 37.3605 2.9879               -   14.7218 55.0702 

1. แผนงานพ ื้นฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

37.3605 2.9879               -   14.7218 55.0702 

ผลผลิตท ี ่1 : นโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร

             37 .3605               2 .9879 -                14 .7218              55 .0702

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

37.3605 2.9879 -  14.7218 55.0702

28.6644 -   -              14.7218      43.3862      

4.2445         -   -              -              4.2445 

3.5800         2.9879      -              -              6.5679 

0.8716         -   -              -              0.8716 

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เร ือ่ง 15 9 8 8 8

 ( 15 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 53.33 )

ล้านบาท 157.5329       55.0702 39.7846       40.1824       40.5842       

ล้านบาท 157.5329       55.0702 39.7846       40.1824       40.5842       

ลา้นบาท 38.4331 37.3605     39.7846      40.1824      40.5842      

8.1  แผนงานพ ื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 55 ,070,200

8.1.1  ผลผลิตท ี่ 1 :  นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 55 ,070,200

 พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจร ทางถนน ราง น้ํา อากาศและระบบขอ้สนเทศเพื่อใหก้ารเดนิทาง

หน่วย:ลา้นบาท

 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

กิจกรรม

งบรายจา่ย

รวมท ัง้สิ้ น

1. จดัทาํขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2. ประสานงานตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินการตามนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร

3. จดัทาํและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศและองคค์วามรูด้า้นการขนส่งและ

จราจร

4. ดาํเนินงานพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

ตวัชี้ วัด/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า**

เชงิปริมาณ : จาํนวนนโยบายและแผนการขนส่งและ

เชงิคุณภาพ : กระทรวงใหค้วามเหน็ชอบนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร

รวมท ัง้สิ้ น

เงินงบประมาณ

จราจร เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร เพื่อใหห้น่วยงานท ีเ่กี่ยวขอ้งนําไปปฏบิตัอิย่างเป็น

รูปธรรม

      - งบดาํเนินงาน

429



ลา้นบาท 97.7998 2.9879      -              -              -              

ลา้นบาท -   -   -              -              -              

ลา้นบาท 21.3000 14.7218     -              -              -              

ล้านบาท -   -   -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลใหต้้องดาํเนินการต่อเน่ืองถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบลงทนุ

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : นโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 55,070,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 37,360,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,449,300             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 26,007,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 927,500                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 40,000                  บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 2,550,100              บาท

(4) ค่าตอบแทนอืน่ๆ 75,000                  บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,630,200              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 596,700                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,296,700              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,736,100              บาท

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 200,000                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 222,000                บาท

(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,886,000              บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 1,500,000              บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 323,200                บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 18,000                  บาท

(16) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 64,400                  บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 17,000                  บาท

(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,424,700              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 968,100                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,971,000              บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 2,023,200              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,011,600              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 968,100                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 968,100                บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 735,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,992,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,049,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 736,600                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 735,200                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 735,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 735,200                บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนต์ 798,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,990,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 798,000                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 798,000                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 798,000                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 798,000                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 798,000                บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 970,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,851,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์ 970,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,851,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 970,200                บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,940,400              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,911,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,462,300              บาท

(2) ค่าประปา 240,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 886,500                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 214,600                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,107,800              บาท

2. งบลงทนุ 2,987,900              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,987,900              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,987,900              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,987,900              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,987,900              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 35 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 14,721,800             บาท

1) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 14,721,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 36,021,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,300,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,721,800             บาท
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	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมพัฒนาที่ดิน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมวิชาการเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมส่งเสริมการเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมส่งเสริมสหกรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมหม่อนไหม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงคมนาคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมเจ้าท่า
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมการขนส่งทางบก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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