สารบัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.
2.
3.
4.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จดั สรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
6. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามหน่วยงาน

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
1 ถึง 237
1
1
1
2
4
6
8

9 ถึง 23
9
9
9
10
11
11
12
13

(ข)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
25 ถึง 41
25
25
25
26
27
27
28
29

43 ถึง 55
43
43
43
44
45
45
46
47

(ค)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(5) กรมประมง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
57 ถึง 67
57
57
57
58
59
59
60
61

69 ถึง 81
69
69
69
70
71
71
72
73

(ง)

(6) กรมปศุสตั ว์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
83 ถึง 97
83
83
83
84
85
85
86
87

99 ถึง 111
99
99
99
100
101
101
102
103

(จ)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(9) กรมวิชาการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
113 ถึง 132
113
113
113
114
116
116
117
118

133 ถึง 148
133
133
133
134
135
135
136
137

(ฉ)

(10) กรมส่งเสริมการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
149 ถึง 161
149
149
149
150
151
151
152
153

163 ถึง 175
163
163
163
164
165
165
166
167

(ช)

(12) กรมหม่อนไหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(13) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
177 ถึง 185
177
177
177
178
179
179
180
181

187 ถึง 199
187
187
187
188
189
189
190
191

(ซ)

(14) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(15) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
201 ถึง 212
201
201
201
202
203
203
204
205

213 ถึง 220
213
213
213
214
215
215
216
217

(ฌ)

(16) สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(17) สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
(องค์การมหาชน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
221 ถึง 229
221
221
221
222
223
223
224
225

231 ถึง 240
231
231
231
232
233
233
234
235

(ญ)

กระทรวงคมนาคม
1.
2.
3.
4.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จดั สรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
6. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามหน่วยงาน

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
239 ถึง 246
239
239
239
240
242
244
246

247 ถึง 260
247
247
247
248
249
249
250
251

(ฎ)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
261 ถึง 283
261
261
261
262
263
263
264
265

285 ถึง 295
285
285
285
286
287
287
288
289

(ฏ)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
303 ถึง 315
303
303
303
304
305
305
306
307

317 ถึง 370
317
317
317
318
319
319
320
321

(ฐ)

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
371 ถึง 424
371
371
371
372
373
373
374
375

425 ถึง 432
425
425
425
426
427
427
428
429

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

94,417,881,700 บาท
99,830,678,200 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวติ เกษตรกรมีคุณภาพ
ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรให้มคี วามมันคง
่
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพตลอดห่วงโซ่อปุ ทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และส่งเสริมงานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ นํามาใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการทรัพยากรสิง่ แวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุล
และยัง่ ยืน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาให้มคี วามเข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เพิม่ ขึ้น หนี้สนิ ลดลงและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ สามารถประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมันคงและยั
่
ง่ ยืน
2. สถาบันเกษตรกรได้รบั การยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็ นกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร
3. สินค้าเกษตรได้รบั การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิม่ สามารถลดต้นทุนและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ สร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
4. ทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้รบั การอนุ รกั ษ์ ปรับปรุงและ
ฟื้ นฟูให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน
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4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จดั สรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล ้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมังคั
่ ง่
และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์จดั สรร
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

แผนงาน
- แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

218.5358

- แผนงานบูรณาการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

15.8400

- แผนงานพื้นฐานด้านความ
มันคง
่

61.2000

- แผนงานบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

13.4196

- แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการ

7.7195

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

8,659.9373

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ)

14,718.6023

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

งบประมาณ

7,242.6007

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์

40.7180

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจทิ ลั

197.5685

- แผนงานบูรณาการวิจยั และ
นวัตกรรม

995.6549

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ)

1,411.0187

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

274.3993
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จดั สรร
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ น ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไข
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า ธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้ ใน ปัญหาความยากจน ลดความ
สังคม
เทียมกันทางสังคม
เหลือ่ มลํา้ และสร้างการเติบโต
จากภายใน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล ้อม

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํา้
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
สติกส์
อย่างยัง่ ยืน

แผนงาน
- แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ

งบประมาณ
80.4192
7,106.9433

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง

516.8891

- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การดําเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2,792.5186

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้
และสร้างการเติบโตจากภายใน)

2,770.9364

- แผนงานพื้นฐานด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลือ่ มลํา้ และสร้างการ
เติบโตจากภายใน

1,353.2816

- แผนงานบูรณาการจัดการ
ปัญหาที่ดนิ ทํากิน

65.4232

- แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิง่ แวดล ้อม

74.5030

- แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้

39,885.1185

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการจัดการนํา้ และสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน)

6,907.4417

- แผนงานพื้นฐานด้านการ
จัดการนํา้ และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน

4,409.3835

- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม

10.6055
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เสริมสร้างความมัน่ คงด้านการเกษตร
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่เี ข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง
และแรงงานในภาคประมงได้ตามเป้ าหมาย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : รายได้ทางการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรกรเพิม่ ขึ้น

หน่ วยนับ

ปี 2560

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

94,417.8817
94,417.8817
-

ร้อยละ

5

5

5

5

5

144

144

150

155

155

ล้านบาท
ล้านบาท

332.1066
-

295.5758
-

249.2451
-

257.3774
-

249.6699
-

ร้อยละ
ร้อยละ

-

3
5

3
5

3
5

3
5

ครัง้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

99,830.6782 105,108.1130 114,065.5296 117,953.1787
99,830.6782 105,108.1130 114,065.5296 117,953.1787
-

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืนเพิม่ ขึ้น

ไร่

300,000

600,000

600,000

700,000

300,000

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

ราย

1,024,629

940,307

1,104,294

1,128,614

1,135,994

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ยกระดับคุณภาพชีวติ เกษตรกร
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การ
ส่งเสริมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ล้านบาท
ล้านบาท

36,906.9618
-

40,749.0013
-

37,519.9993
-

39,360.8021
-

40,344.8098
-

ราย

216,748

222,870

232,560

234,760

236,960

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์กลุม่ เกษตรกร
ได้รบั การส่งเสริมพัฒนา

แห่ง

13,193

13,136

13,300

13,400

13,500

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชน ผูป้ ระกอบการ
กลุม่ อาชีพองค์กรเกษตร สหกรณ์ สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํา่

ราย

-

457,617

287,676

-

-

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูย้ ากไร้ได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

ราย

3,000

8,000

5,000

5,000

5,000

7,449.0706
-

7,499.0489
-

8,318.3785
-

8,362.0197
-

8,763.3804
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รบั
การบริหารจัดการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํา้ นอกเขต
ชลประทานเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนพื้นที่ประสบภัยแล ้ง
ที่ได้รบั การช่วยเหลือ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ล ้านไร่

24.96

25.25

25.39

25.78

26.39

ไร่
แห่ง

479,869
44,282

427,224
45,236

484,757
45,296

776,446
45,296

956,302
45,296

ร้อยละ

72.5

72.5

80

85

90

ล้านบาท
ล้านบาท

49,729.7427
-

51,287.0522
-

59,020.4901
-

66,085.3304
-

68,595.3186
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่ วยงาน-ยุทธศาสตร์
หน่ วย :ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงและการต่างประเทศ

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

234.3758
234.3758
31.2877

40,749.0013
40,664.5483
1,821.6748

7,517.0000
7,517.0000
994.1437

-

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
17,102.3803 16,129.6210
17,017.9273 16,129.6210
84.9297
742.6014

-

22.6925
22.9521
38.6042
22.3681
-

-

3,544.1850
7,012.9949
101.2452
4,126.1603
6,049.8242
16.8447

347.1046
647.8330
872.0353
-

-

2,423.6991
7,012.9949
101.2452
1,273.6885
1,726.6528
16.8447

61.2000
-

-

26.3900
28.2550
22.1820
15.7212
3.9230
-

-

3,615.1327
3,988.4800
6,559.9065
471.6798
655.6167
1,633.5744

2,089.5122
627.9088
750.1002
215.4671
545.4744

-

-

-

-

-

-

309.4229

96.5967

-

-

-

-

-

-

757.8062

330.8240

115.4318
78.2218

-

-

-

-

-

-

84.4530
84.4530

37.2100

-

-

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

รวมทัง้ สิ้น
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

99,830.6782
99,056.0326
1,884.3242

13,340.8651
13,181.4813
994.1437

2,792.5186
2,377.1416
31.3617

57,889.2954
57,804.8424
116.2174

25,807.9991
25,692.5673
742.6014

-

295.5758
295.5758
31.2877

61.2000
61.2000
-

-

2. กรมการข้าว
3. กรมชลประทาน
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. กรมประมง
6. กรมปศุสตั ว์
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

3,612.6633
55,620.3185
1,350.7320
4,248.7334
6,240.3163
2,239.9043

347.1046
2,854.2535
368.3682
647.8330
872.0353
1,555.1300

45.7858
1,375.0521
33.7543
71.2769
145.2023
-

2,446.3916
44,691.8520
124.1973
1,324.9847
1,771.9426
476.4935

773.3813
6,699.1609
824.4122
2,204.6388
3,451.1361
208.2808

-

22.6925
22.9521
38.6042
22.3681
-

-

8. กรมพัฒนาทีด่ นิ
9. กรมวิชาการเกษตร
10. กรมส่งเสริมการเกษตร
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์
12. กรมหม่อนไหม
13. สํานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่
เกษตรกรรม
14. สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
15. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5,792.8463
4,107.1509
6,698.1129
3,717.9710
677.5620
1,798.1684

2,150.7122
627.9088
750.1002
825.5296
215.4671
545.4744

337.5924
90.4159
91.8014
61.1184
14.4104
79.3700

2,213.7373
1,203.8151
1,725.1032
1,000.2306
162.0862
351.4937

1,090.8044
2,185.0111
4,131.1081
1,831.0924
285.5983
821.8303

-

87.5900
28.2550
22.1820
15.7212
3.9230
-

309.4229

96.5967

-

126.9571

85.8691

-

757.8062

330.8240

-

69.3401

357.6421

องค์การมหาชน
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
(องค์การมหาชน)
2. สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)

774.6456
547.8132

159.3838
159.3838

415.3770
225.7546

84.4530
84.4530

189.6224

-

226.8324

-

แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

หน่ วยงาน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน ค่าดําเนิ นการ
บุคลากรภาครัฐ
ภาครัฐ

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

-

-

-

-

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

773.3813
2,204.6388
3,451.1361
-

-

-

-

-

-

434.8161
1,175.5601
1,678.6982
471.6798
154.5513
266.2697

1,090.8044
2,185.0111
4,131.1081
285.5983
821.8303

-

-

-

-

-

-

126.9571

85.8691

-

-

-

-

-

-

69.3401

357.6421

-

-

-

-

-

-

-

84.4530
84.4530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ
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หน่ วย :ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

รายการค่าดําเนิ นการภาครัฐ

หน่ วยงาน
แผนงาน
พื้นฐาน

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงาน
พื้นฐาน

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงาน
พื้นฐาน

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงานบริหาร
แผนงานบริหาร
เพื่อรองรับกรณี
จัดการหนี้ ภาครัฐ
ฉุกเฉิ นฯ

รวมทัง้ สิ้น

7,433.6257
6,743.4331
31.3617

1,353.2816
1,193.8978
-

2,792.5186
2,377.1416
31.3617

516.8891
516.8891
-

2,770.9364
2,655.5046
-

51,352.4754
51,352.4754
-

4,409.3835
4,409.3835
-

-

40,035.6502
40,035.6502
-

6,907.4417
6,907.4417
-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.7858
1,375.0521
1,226.5347
74.7769
147.8238
-

368.3682
-

45.7858
1,375.0521
33.7543
71.2769
145.2023
-

3.5000
2.6215
-

824.4122
-

47,232.2715
9.1920
20.3002
2,223.0596

2,854.2535
1,555.1300

-

37,678.8571
9.1920
20.3002
459.6488

6,699.1609
208.2808

-

-

-

-

-

-

-

-

8. กรมพัฒนาทีด่ นิ
9. กรมวิชาการเกษตร
10. กรมส่งเสริมการเกษตร
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์
12. กรมหม่อนไหม
13. สํานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่
เกษตรกรรม
14. สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
15. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

337.5924
90.4159
91.8014
3,228.5080
14.4104
79.3700

825.5296
-

337.5924
90.4159
91.8014
61.1184
14.4104
79.3700

510.7676
-

1,831.0924
-

1,752.5312
24.2230
2.0620
3.6119
85.2240

-

-

1,752.5312
24.2230
2.0620
3.6119
85.2240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์การมหาชน
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
(องค์การมหาชน)
2. สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)

690.1926
463.3602

รวมทัง้ สิ้น
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
2. กรมการข้าว
3. กรมชลประทาน
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. กรมประมง
6. กรมปศุสตั ว์
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

226.8324

159.3838
159.3838
-

415.3770
225.7546

-

115.4318
78.2218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

189.6224

-

37.2100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ลา้ นบาท

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมการข้าว
3. กรมชลประทาน
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. กรมประมง
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
8. กรมหม่อนไหม
9. สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม
10. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
11. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
12. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
13. สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2561
41.1348

ปี 2562
40.4224

ปี 2563
40.1313

292.5055

128.9160

8,344.0679

18,811.4480

5,778.8579

4,139.9183

7.1006

2.6093

2.6093

41.7488

90.0000

150.0000

880.8780

1,250.6171

-

-

งบประมาณ
250.4700
-

-

-

-

-

-

-

-

21.0848

-

-

-

15.9401

265.2059

-

-

-

3.2076

3.2076

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.9600
-

96.9572
4.3608
107.8880
9,896.0005

-

45.4808
20,718.9919

-

ปี 2564 - จบ
3.0093

336.8000

3.2076

6,161.6061

4,184.6764

250.4700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1,053,959,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
1,025,505,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วิสยั ทัศน์
องค์กรสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่
ผลสัมฤทธิ์เพิม่ คุณภาพชีวติ เกษตรกร
2. พันธกิจ
1. กํากับ ดูแล สนับสนุ น และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทํางานมากขึ้น รวมทัง้ การสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการทีด่ ขี องกระทรวง
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
4. พัฒนาและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. พัฒนาและสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ
ของกระทรวงให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั อย่างกว้างขวาง
6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. เกษตรกรเป้ าหมายได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้และสามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมันคงและยั
่
ง่ ยืน
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รบั การอํานวยการและสนับสนุ น
การดําเนินงาน ทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและต่างประเทศ สามารถบูรณาการ
ขับเคลือ่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงในการพัฒนาด้านการเกษตร
และสหกรณ์ได้บรรลุผลสําเร็จ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเองได้
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
การส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ราย

ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละความสําเร็จของ
การประสานและอํานวยการโครงการพระราชดําริ
เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,053.9591
1,025.5054
981.9810
1,013.4017
1,023.1977
1,053.9591
1,025.5054
981.9810
1,013.4017
1,023.1977
-

10,000

10,000

10,000

10,000

85

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิม่ ขึ้น

ล้านบาท
ล้านบาท

24.3793
-

31.3617
-

27.9736
-

27.9736
-

28.9736
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละความสําเร็จ
ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้ าหมาย
ได้รบั การพัฒนาอาชีพเป็ นเกษตรอุตสาหกรรม

ร้อยละ

-

60

60

60

60

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง

ร้อยละ

85

90

92

94

96

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

1,029.5798
-

994.1437
-

954.0074
-

985.4281
-

994.2241
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

994,143,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

994,143,700 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

31,361,700 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31,361,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : อํานวยการและบริหารจัดการด้าน
การเกษตร
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
7
7
7

ปี 2561
11.6848
11.6848
11.6848

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
10.9724
10.6813
3.0093
10.9724
10.6813
3.0093
10.9724

10.6813

3.0093

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 6 รายการ เป็ นเงิน 11,578,900 บาท
2. เป็ นรายการที่ตอ้ งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 105,900 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : อํานวยการและบริหาร
จัดการด้านการเกษตร
ผลผลิตที่ 2 : อํานวยการ และบริหาร
จัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบดําเนิ นงาน
311.6087
311.0371

งบลงทุน
88.3394
88.3394

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
463.2211
463.2211

311.0371

88.3394

60.2211

งบรายจ่ายอืน่
162.3362
131.5461

รวม
1,025.5054
994.1437

131.5461

591.1437

-

-

403.0000

-

403.0000

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.5716

-

-

30.7901

31.3617

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0.5716

-

-

30.7901

31.3617
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
994,143,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อํานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
591,143,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล ้อง
กับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
311.0371
111.4287
15.5542
184.0542

รวมทัง้ สิ้น
1. การบูรณาการงานในส่วนภูมภิ าค
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

งบลงทุน
88.3394
50.4620
28.5584
9.3190

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
60.2211
131.5461
15.0000
4.4400
60.2211
112.1061

รวม
591.1437
176.8907
48.5526
365.7004

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
85
90
92
94
96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสํานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
( 26.96 )
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

622.3267

591.1437

534.0074

545.4281

534.2241

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

622.3267
308.6299
71.4740
71.9935
170.2293
-

591.1437
311.0371
88.3394
60.2211
131.5461
-

534.0074
315.0867
60.8282
158.0925
-

545.4281
315.4638
72.8718
157.0925
-

534.2241
316.2119
60.9197
157.0925
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

14

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : อํานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลขา้ ราชการประจําในต่างประเทศ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(9) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12) ค่ารับรองและพิธกี าร
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(14) ค่าขนย้ายสําหรับขา้ ราชการไปประจําในต่างประเทศ
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ
(16) ค่าดูแล บํารุงรักษาระบบเครือข่าย
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(19) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรจังหวัด
(20) วัสดุสาํ นักงาน
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(22) วัสดุก่อสร้าง
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว
(24) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(26) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์
(29) วัสดุการเกษตร
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

591,143,700 บาท
311,037,100
278,031,300
266,346,500
6,535,000
1,746,600
16,000,000
1,000,000
39,972,700
8,515,000
5,095,000
2,800,000
18,630,600
71,777,200
14,710,500
5,272,800
4,147,000
1,900,000
15,200,000
4,000,000
4,500,000
3,178,800
3,040,000
13,972,000
10,650,000
24,000
400,000
696,000
1,400,000
3,000
952,100
8,277,200
60,000
1,891,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าเช่าสํานักงานในต่างประเทศ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถตูโ้ ดยสารสํานักงานรัฐมนตรี 3 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์นงั ่ ส่วนกลางของสํานักงานรัฐมนตรี 5 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ

8,169,500 บาท
40,944,900
7,410,000
7,780,500
8,169,500
8,578,000
9,006,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
216,000 บาท

4,320,000
2,376,000
864,000
864,000
216,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
635,600 บาท

3,178,000
1,271,200
635,600
635,600
635,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
864,000 บาท

4,320,000
720,000
864,000
864,000
864,000
864,000
144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,107,000 บาท

5,535,000
369,000
1,107,000
1,107,000
1,107,000
1,845,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2556 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
(2) ค่าประปา
(3) ค่าไปรษณีย ์
(4) ค่าไฟฟ้ า
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 36 รายการ (รวม 79 หน่วย)
(2) ลิฟต์โดยสารอาคาร 1 พร้อมติดตัง้ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารอาคาร 4 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

105,900 บาท
2,117,000
105,900
423,400
423,400
1,164,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
586,800 บาท

3,912,000
1,760,400
782,400
782,400
586,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,005,800
8,122,500
783,500
3,128,400
17,694,400
3,277,000
88,339,400
88,339,400
82,935,100
7,980,700
3,742,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,525,800 บาท
1,712,000 บาท
45,875,000 บาท
20,767,000 บาท

1,288,000 บาท
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(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลคลองสวนพลู
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลท่าพระ
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลท่าหลวง
อําเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 คัน

1,288,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลนครสวรรค์ตก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1,288,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลบางตีนเป็ ด
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน

1,288,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

1,288,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลบา้ นสวน
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลปากนํา้ อําเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน

1,288,000 บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลปากเพรียว
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท
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(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

1,288,000 บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,288,000 บาท

(18) รถประจําตําแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี
แคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย 1 คัน

2,000,000 บาท

(19) รถประจําตําแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี
มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 119 รายการ (รวม 361 หน่วย)

2,500,000 บาท
28,558,400 บาท
9,068,200 บาท

(2) ค่าพัฒนาดิจทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ การบริหารจัดการภายในองค์กร ระยะที่ 1
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(3) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนขอ้ มูลการตรวจราชการ
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,200,000 บาท

(4) ค่าพัฒนาและเชื่อมโยงขอ้ มูลกลางเกษตรดิจทิ ลั ระยะที่ 1
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,590,200 บาท

(5) ค่าจัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธกี าร
รวมศูนย์ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server consolidate)
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,700,000 บาท
521,000 บาท
521,000 บาท
5,404,300 บาท
4,008,500 บาท
4,008,500 บาท
1,395,800 บาท
1,395,800 บาท
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3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
3) ค่าบํารุงสมาชิกศูนย์พฒั นาชนบทแบบผสมผสานประจําภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิค (CIRDAP)

60,221,100
60,221,100
11,730,000
44,713,900

บาท
บาท
บาท
บาท

3,183,800 บาท

4) ค่าบํารุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พชื รองสําหรับภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิค (CAPSA)
5) เงินรางวัลสําหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

393,400
200,000
131,546,100
25,901,600
6,931,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึ กงาน ณ ประเทศญีป่ ่ นุ
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
8) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

1,500,000
25,000,000
2,000,000
2,660,000
4,998,800
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผ่านศูนย์บริการขอ้ มูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
10) ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามนโยบายสําคัญ
11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
12) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้ น

3,000,000
15,000,000
7,000,000
16,060,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

1,500,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ดา้ นการเกษตรต่างประเทศ

850,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการเกษตรและป่ าไม้ ครัง้ ที่ 39 สมัยพิเศษ
16) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพ
17) ค่าใช้จ่ายอํานวยการขับเคลือ่ นเกษตรกรรมยัง่ ยืน

9,104,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท

18) ค่าใช้จ่ายการศึกษาแนวทางในการจัดทํากฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
พื้นทีเ่ กษตรกรรม
19) ค่าใช้จ่ายการศึกษาแนวทางในการจัดทํากฎหมายว่าด้วยรายได้เกษตรกร

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาและจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4,440,000 บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : อํานวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

403,000,000 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
403.0000
403.0000
-

รวม
403.0000
403.0000

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
76
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการอํานวยการและ
บริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(-)
ล้านบาท
407.2531 403.0000
420.0000
440.0000
460.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
407.2531 403.0000
420.0000
440.0000
460.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

407.2531
-

403.0000
-

420.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

440.0000
-

460.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : อํานวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

403,000,000 บาท
403,000,000 บาท
403,000,000 บาท
403,000,000 บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31,361,700 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
31,361,700 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ อํานวยการและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
140,661,800 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
140,661,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
0.5716
0.5716

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
30.7901
30.7901

รวม
31.3617
31.3617

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
90
92
94
96
่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการประสาน
และอํานวยการโครงการพระราชดําริเป็ นไปตามแผน
ที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

85

ล้านบาท

( 23.16 )
24.3793

31.3617

27.9736

27.9736

28.9736

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

24.3793
0.6457
23.7336
-

31.3617
0.5716
30.7901
-

27.9736
0.7400
27.2336
-

27.9736
0.7400
27.2336
-

28.9736
0.7400
28.2336
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่ารับรองและพิธกี าร
(5) วัสดุสาํ นักงาน
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไปรษณีย ์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นทีป่ ระยุกต์ตามแนวพระราชดําริ
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ขับเคลือ่ นการประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ

31,361,700 บาท
571,600
511,600
100,000
231,600
10,000
50,000
120,000
60,000
60,000
30,790,100
16,790,100
9,000,000

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

5,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

425,532,400 บาท
392,890,400 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชัน้ นําในการวิจยั และพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชาวนาอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจยั และพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภณั ฑ์ดา้ นข้าว
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. เกษตรกรสามารถนําองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีการผลิตข้าวทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์
2. ได้เมล็ดพันธุค์ ดั พันธุห์ ลักสําหรับใช้เพือ่ ขยายพันธุป์ ลูกในชัน้ พันธุข์ ยาย/จําหน่ายเพือ่ ส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกต่อไป
3. มีระบบการพยากรณ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูขา้ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
เพือ่ ตอบสนองการแก้ปญั หาการผลิตได้อย่างเหมาะสม
4. เกษตรกรในพื้นทีส่ ามารถนําความรูด้ า้ นเทคโนโลยีการผลิตข้าวร่วมกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ไปปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื้นทีเ่ พือ่ เพิม่ ผลผลิตให้เพียงพอ
ต่อการบริโภค
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าวที่สาํ คัญ
เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเมล็ดพันธุข์ า้ ว
คุณภาพดีท่ผี ลิตได้ (ชัน้ พันธุค์ ดั /หลัก)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพันธุข์ า้ วที่เพิม่
ผลผลิตได้รบั การรับรองพันธุ ์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถในด้านการผลิต
ข้าว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รบั การ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตาม
แนวทางของโครงการหลวง

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
425.5324
392.8904
307.4390
320.6812
324.1976
425.5324
392.8904
307.4390
320.6812
324.1976
-

ตัน

73,000

3,300

3,310

3,320

3,330

พันธุ ์

2

4

4

5

5

ราย

17,400

24,000

25,000

26,000

27,000

ล้านบาท
ล้านบาท

368.4486
-

347.1046
-

261.8244
-

272.4561
-

283.1275
-

ราย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
ความรูใ้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่
ร้อยละ
ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการนําความรูท้ ่ไี ด้
ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. เกษตรกรในพื้นที่ได้รบั การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทาง
ของโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ

600

450

560

680

-

80

80

80

80

-

12.5238
-

7.3237
-

8.5445
-

9.1550
-

-

40,000

46,000

49,000

52,000

54,000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

44.5600
-

38.4621
-

37.0701
-

39.0701
-

41.0701
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:เกษตรกรและผูส้ นใจ
ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริการทางวิชาการ
ด้านข้าว
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:เกษตรกรและผูส้ นใจที่รบั
บริการมีความพึงพอใจที่ได้รบั บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ราย

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

347,104,600 บาท
347,104,600 บาท

45,785,800 บาท
45,785,800 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
292.2996
251.2457

งบลงทุน
91.9288
87.1969

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
3.4471
3.4471

15.1185
236.1272

54.5263
32.6706

3.4471

5.2149

69.6448
277.4598

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

41.0539

4.7319

-

-

45.7858

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

5.9838

1.3399

-

-

7.3237

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

35.0701

3.3920

-

-

38.4621

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การวิจยั และพัฒนาข้าว
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รบั การ
ส่งเสริมและพัฒนา

งบรายจ่ายอืน่
5.2149
5.2149

รวม
392.8904
347.1046
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
347,104,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจยั และพัฒนาข้าว
69,644,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
กรมการข้าวในฐานะที่มภี ารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศซึ่งมีความจําเป็ นต้องมี
การวิจยั และพัฒนาเพือ่ พัฒนาการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
เพิม่ สมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการวิจยั ให้ทดั เทียมกับประเทศอื่นๆ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
15.1185
15.1185

รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพงานวิจยั

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
54.5263
54.5263
-

รวม
69.6448
69.6448

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
พันธุ ์
2
4
4
5
5
เชิงปริมาณ : จํานวนพันธุข์ า้ วที่เพิม่ ผลผลิตได้รบั การ
(6)
รับรองพันธุ ์
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

80.6905

69.6448

15.8744

16.6681

17.5015

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

80.6905
25.9763
54.7142
-

69.6448
15.1185
54.5263
-

15.8744
15.8744
-

16.6681
16.6681
-

17.5015
17.5015
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การวิจยั และพัฒนาข้าว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 161 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
4,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 105 กิโลวัตต์ ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 41 หน่วย)

69,644,800 บาท
15,118,500
15,118,500
1,200,000
1,000,000
1,050,000
2,702,300
1,150,000
700,000
650,000
700,000
974,000
400,000
300,000
250,000
1,800,000
792,200
950,000
500,000
54,526,300
54,526,300
31,502,700
2,114,500
2,114,500

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

4,165,000 บาท
2,790,000 บาท

1,375,000 บาท
848,400 บาท
848,400 บาท
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2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)
(2) รถแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตําบลสระคู
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 66 รายการ (รวม 195 หน่วย)

72,000 บาท
72,000 บาท
84,300 บาท
84,300 บาท
3,115,300 บาท
1,654,700 บาท

1,460,600 บาท
375,000 บาท
375,000 บาท
20,728,200 บาท
12,619,400 บาท

(2) ตูค้ วบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 เครือ่ ง

1,400,000 บาท

(3) เครือ่ ง Texture Analyzer ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
1 เครือ่ ง

1,203,700 บาท

(4) เครือ่ ง Texture Analyzer ตําบลรัว้ ใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครือ่ ง

1,203,700 บาท

(5) เครือ่ งมือวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser)
ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,150,700 บาท

(6) เครือ่ งมือวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser)
ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

2,150,700 บาท
23,023,600 บาท
4,884,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)

4,884,700 บาท
838,100 บาท
838,100 บาท
17,300,800 บาท
17,300,800 บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุด์ ชี นั้ พันธุค์ ดั /หลักไว้บริการส่วนราชการและเกษตรกร
- เพือ่ พัฒนาทักษะความรูใ้ ห้แก่องค์กรและชาวนาพร้อมให้วชิ าการด้านข้าว
- เพือ่ สืบสานอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาอาชีพการทํานาและสร้างชาวนารุ่นใหม่
- เพือ่ ติดตามสถานการณ์ พยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูขา้ ว

277,459,800 บาท

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บริหารจัดการและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพ
องค์กรและชาวนา

งบดําเนิ นงาน
236.1272
236.1272

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
32.6706
3.4471
5.2149
32.6706
3.4471
5.2149

รวม
277.4598
277.4598

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ตัน
73,000
3,300
3,310
3,320
3,330
เชิงปริมาณ : จํานวนเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีท่ผี ลิตได้
( 54,769 )
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การพัฒนา
ความสามารถในด้านข้าว
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ราย

17,400
( 18,196 )

24,000

25,000

26,000

27,000

ล้านบาท

287.7581

277.4598

245.9500

255.7880

265.6260

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

287.7581
248.9348
30.0330
3.5495
5.2408
-

277.4598
236.1272
32.6706
3.4471
5.2149
-

245.9500
236.7711
3.6000
5.5789
-

255.7880
246.5091
3.6000
5.6789
-

265.6260
256.2471
3.6000
5.7789
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(11) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(17) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์
(20) วัสดุการเกษตร
(21) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(22) วัสดุจดั แสดงนิทรรศการ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

277,459,800 บาท
236,127,200
212,838,300
3,838,900
37,502,500
28,292,100
6,000,000
4,950,000
46,721,000
1,000,000
2,466,800
2,500,000
5,375,000
2,000,000
7,696,000
17,696,000
1,800,000
200,000
5,500,000
3,300,000
2,100,000
4,700,000
25,000,000
3,232,000
968,000
23,288,900
19,141,400
567,400
2,189,700
1,390,400
32,670,600
32,670,600
27,316,100
5,827,000
2,747,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) รถยกขนาด 2 ตัน ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ
เทท้าย ตําบลพระบาทนาสิงห์ อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 22 หน่วย)

1,100,000 บาท

1,980,000 บาท
7,233,300 บาท
50,000 บาท

7,183,300 บาท
563,600 บาท
563,600 บาท
13,632,200 บาท
5,099,500 บาท

(2) รถเกี่ยวนวดขา้ ว 105 แรงม้า ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 1 คัน

1,650,000 บาท

(3) รถเกี่ยวนวดขา้ ว 105 แรงม้า ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 คัน

1,650,000 บาท

(4) เครือ่ งอบลดความชื้นเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือ่ ง

2,066,350 บาท

(5) เครือ่ งอบลดความชื้นเมล็ดพันธุข์ า้ ว ตําบลบา้ นสร้าง อําเภอบา้ นสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครือ่ ง

2,066,350 บาท

(6) รถเกี่ยวนวดขา้ วขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 69 แรงม้า ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,100,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
5,354,500 บาท
5,354,500 บาท
5,354,500 บาท
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3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาคมเมล็ดพันธุพ์ ชื นานาชาติ (ISTA)
2) ค่าบํารุงสมาคมเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA)
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานให้แก่สถาบันวิจยั ขา้ วระหว่างประเทศ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

3,447,100
3,447,100
36,900
10,200
3,400,000
5,214,900
5,214,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

45,785,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
7,323,700 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างความมันคงด้
่ านอาหารให้แก่ชมุ ชน โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรชาวเขา
- เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธุด์ เี พือ่ ให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
ในครัวเรือน และใช้ในเพาะปลูกในฤดูถดั ไป
- เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับสภาพพื้นที่เพือ่ ให้ราษฎร
สามารถนําความรูจ้ ากโครงการไปปรับใช้ร่วมกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและรายได้
- เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จํานวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพูน พะเยา น่าน ตาก กําแพงเพชร
กาญจนบุรี
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)
81,964,900 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
81,964,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
5.9838
5.9838

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.3399
1.3399
-

รวม
7.3237
7.3237

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
2,400
450
560
680
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั ความรูใ้ นการเพิม่
( 2,100 )
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอด
เทคโนโลยีมกี ารนําความรูท้ ่ไี ด้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว

ร้อยละ

80
(-)

80

80

80

-

37

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

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
56.9417
7.3237
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

56.9417
52.4017
4.5400
-

7.3237
5.9838
1.3399
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน
8.5445

9.1550

-

8.5445
8.5445
-

9.1550
9.1550
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(8) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

7,323,700 บาท
5,983,800
5,983,800
377,500
50,000
600,000
1,317,500
236,100
750,000
750,000
1,902,700
1,339,900
1,339,900
1,339,900
930,000
930,000

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

88,400 บาท
88,400 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
141,500 บาท
141,500 บาท
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8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
38,462,100 บาท
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละต้นแบบการทํานาและการเกษตรแผนใหม่อย่างยัง่ ยืน
- เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วพันธุด์ ี สําหรับใช้เพาะปลูกในฤดูต่อไป
- เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนําความรู ้
จากโครงการไปปรับใช้ในการเพิม่ ผลผลิตข้าว และเพิม่ รายได้
- เพือ่ ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้ราษฎรอนุรกั ษ์รกั ษาสภาพแวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค จํานวน 77 จังหวัด
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
200,232,400 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
200,232,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
35.0701
35.0701

รวมทัง้ สิ้น
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.3920
3.3920
-

รวม
38.4621
38.4621

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและผูส้ นใจได้รบั การถ่ายทอด
40,000
46,000
49,000
52,000
54,000
เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
( 9,040 )
บริการทางวิชาการด้านข้าว
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผูส้ นใจที่ได้รบั บริการ
มีความพึงพอใจที่ได้รบั บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80
(-)

80

80

80

80

40

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

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
44.5600
38.4621
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

44.5600
42.0374
2.5226
-

38.4621
35.0701
3.3920
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน
37.0701

39.0701

41.0701

37.0701
37.0701
-

39.0701
39.0701
-

41.0701
41.0701
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่านิทรรศการและประชาสัมพันธ์
(6) ค่ารับรองพิธกี าร
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)

38,462,100 บาท
35,070,100
35,070,100
5,612,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000
804,300
1,000,000
5,000,000
6,000,000
1,500,000
800,000
2,500,000
7,353,800
3,392,000
3,392,000
3,392,000
3,151,000
1,937,000

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

1,214,000 บาท
64,000 บาท
64,000 บาท
42,000 บาท
42,000 บาท
135,000 บาท
135,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

4,525,063,300 บาท
4,229,305,600 บาท

1. วิสยั ทัศน์
กรมชลประทานเป็ นองค์กรอัจฉริยะ ทีม่ งุ่ สร้างความมันคงด้
่ านนํา้ (Water Security)
เพือ่ เพิม่ คุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
2. พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งนํา้ และเพิม่ พื้นทีช่ ลประทานตามศักยภาพของลุม่ นํา้ ให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการนํา้ อย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
3. ดําเนินการป้ องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํา้ และการบริหารจัดการนํา้
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. บริหารจัดการนํา้ และจัดสรรนํา้ ในเขตพื้นทีช่ ลประทาน ให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั นํา้ อย่างทัว่ ถึง
และเป็ นธรรม ตามปริมาณนํา้ ต้นทุนทีม่ ใี นแต่ละปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุ นแหล่งนํา้ ให้เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นทีโ่ ครงการหลวง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ได้รบั นํา้ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การบริหารจัดการนํ้ าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รบั
นํ้ าที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรมตาม
ปริมาณนํ้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค
เกษตร อุตสาหกรรม )

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
4,525.0633
4,229.3058
5,405.7758
5,710.1196
6,099.3063
4,525.0633
4,229.3058
5,405.7758
5,710.1196
6,099.3063
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่
ชลประทานที่บริหารจัดการนํา้

ล ้านไร่

24.96

25.25

25.39

25.78

26.39

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่
ชลประทานที่ได้รบั นํา้ ต่อพื้นที่เป้ าหมาย

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

3,107.1362
-

2,854.2535
-

2,991.7758
-

3,136.1196
-

3,287.3063
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ดําเนิ นโครงการพระราชดําริให้ครบทัง้ ระบบ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนคนที่ได้รบั
ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คน

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํา้
ที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่ดาํ เนินการแล ้วเสร็จ

แห่ง

91

74

131

126

129

1,417.9271
-

1,375.0521
-

2,414.0000
-

2,574.0000
-

2,812.0000
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํา้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

2,854,253,500 บาท
2,854,253,500 บาท

1,375,052,100 บาท
1,375,052,100 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการนํา้ ชลประทาน
2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบดําเนิ นงาน
1,215.4075
1,215.4075

งบลงทุน
2,874.3431
1,526.6745

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
0.4707
0.4707

1,215.4075
-

1,526.6745
1,347.6686

0.4707
-

-

1,347.6686

-

งบรายจ่ายอืน่
139.0843
111.7008

รวม
4,229.3056
2,854.2535

111.7008
27.3835

2,854.2535
1,375.0521

27.3835

1,375.0521
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
2,854,253,500 บาท
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการนํ้ าชลประทาน
2,854,253,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รบั นํา้ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรมโดยการบริหารจัดการนํา้
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน งบลงทุน
1,215.4075 1,526.6745
1,215.4075 1,526.6745

รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการงานชลประทาน

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่

รวม

0.4707

111.7008

2,854.2535

0.4707

111.7008

2,854.2535

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลา้ นไร่
24.96
25.25
25.39
25.78
26.39
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการนํา้
( 24.96 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รบั นํา้
(-)
ต่อพื้นที่เป้ าหมาย
ล้านบาท
3,107.1362 2,854.2535 2,991.7758 3,136.1196 3,287.3063
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,107.1362 2,854.2535 2,991.7758 3,136.1196 3,287.3063
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,265.4075 1,215.4075
1,697.7502 1,526.6745
0.4900
0.4707
143.4885 111.7008
-

1,276.1779
1,603.2142
0.4739
111.9098
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

1,339.9868
1,683.7491
0.4739
111.9098
-

1,406.9861
1,767.9365
0.4739
111.9098
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การจัดการนํ้ าชลประทาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าธรรมเนียมศาล
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุสาํ นักงาน
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
(5) ค่าไปรษณีย ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 134 หน่วย)
(2) เครือ่ งหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด
(3) ระบบคลังขอ้ มูลภาพถ่ายทางอากาศประสิทธิภาพสูง
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) เครือ่ งอัดลม (Air Compressor) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(5) เครือ่ งเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครือ่ งสูบนํา้
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(6) เครือ่ งมือวัดการรับแรงด้านขา้ งของหินในหลุมเจาะสํารวจ
(Lateral load tester) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(7) เครือ่ งมือสํารวจธรณีฟิสกิ ส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้ า
(Resistivity Imaging) กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

2,854,253,500 บาท
1,215,407,500
544,295,900
37,319,400
259,972,800
659,300
72,975,700
2,550,000
700,000
20,000,000
130,118,700
20,000,000
671,111,600
539,077,600
33,675,600
34,546,900
47,281,500
16,530,000
1,526,674,500
1,526,674,500
283,736,900
76,616,000
37,010,800

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

14,980,000 บาท
2,000,000 บาท
1,197,000 บาท
4,084,200 บาท
3,990,000 บาท
5,970,000 บาท
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(8) เครือ่ งมือสํารวจธรณีฟิสกิ ส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้ า
(Resistivity Imaging) สําหรับนํา้ บาดาล กรุงเทพมหานคร 2 เครือ่ ง
(9) เครือ่ งเจาะสํารวจและตอกทดลองขนาดใหญ่
(Large Penetration and Soil Drilling Machine) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครือ่ งจักรกล
(1) ครุภณั ฑ์เครือ่ งจักรกลทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)
(2) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน
(3) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน
(4) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 3 คัน
(5) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
3 คัน
(6) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 คัน
(7) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 3 คัน
(8) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 6 คัน
(9) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลํา
(10) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก 1 ลํา
(11) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 3
จังหวัดขอนแก่น 2 ลํา
(12) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 4
จังหวัดนครราชสีมา 1 ลํา
(13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 5
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลํา
(14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 6
จังหวัดนนทบุรี 3 ลํา
(15) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 7
จังหวัดสงขลา 2 ลํา
(16) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน
(17) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก 5 คัน
(18) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 3
จังหวัดขอนแก่น 4 คัน
(19) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 4
จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน

2,400,000 บาท
4,984,000 บาท
207,120,900 บาท
17,175,000 บาท
4,046,000 บาท
5,700,000 บาท
4,228,100 บาท
4,800,000 บาท
5,200,000 บาท
3,900,000 บาท
8,520,000 บาท
3,500,000 บาท
3,000,000 บาท
4,000,000 บาท
3,650,000 บาท
4,200,000 บาท
7,700,000 บาท
5,099,200 บาท
10,135,000 บาท
8,203,000 บาท
8,195,600 บาท
7,850,000 บาท
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(20) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 คัน
(21) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี
5 คัน
(22) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา
5 คัน
(23) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สํานักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี
7 คัน
(24) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6
จังหวัดนนทบุรี 2 คัน
(25) ซ่อมใหญ่เครื่องมือด้านสํารวจ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
(26) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบนํา้ สํานักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี 6 สถานี
(27) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สํานักงานชลประทานที่ 11
จังหวัดนนทบุรี 2 สถานี
(28) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(29) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 6
จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ
(30) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ
(31) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 8
จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
(32) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 9
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
(33) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 10
จังหวัดลพบุรี 1 รายการ
(34) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 12
จังหวัดชัยนาท 1 รายการ
(35) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 13
จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ
(36) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 16
จังหวัดสงขลา 1 รายการ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1,037 รายการ (รวม 1,037 หน่วย)

11,300,000 บาท
12,117,000 บาท
9,891,000 บาท
7,489,000 บาท
2,000,000 บาท
3,500,000 บาท
15,000,000 บาท
11,000,000 บาท
1,172,000 บาท
2,550,000 บาท
1,434,000 บาท
2,139,000 บาท
1,069,000 บาท
1,838,000 บาท
2,289,000 บาท
1,156,000 บาท
2,075,000
1,242,937,600
798,258,200
798,258,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 140 รายการ (รวม 140 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 84 รายการ (รวม 84 หน่วย)
(2) ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา ระยะที่ 3 โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษา
เจ้าพระยา ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
(3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ส่วนบริหารจัดการนํา้ และบํารุงรักษา
สํานักชลประทานที่ 13 ตําบลม่วงชุม อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ า ส่วนบริหารจัดการนํา้ และบํารุงรักษา
สํานักชลประทานที่ 13 ตําบลม่วงชุม อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าปิ ดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตําบลถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับค่าบํารุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ชลประทานและการระบายนํา้ (ICID)
2) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การเขือ่ นใหญ่โลก (ICOLD)
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการนํา้ และพัฒนาองค์กรผูใ้ ช้นาํ้
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน
4) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งนํา้
5) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการนํา้ ชลประทาน
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรูแ้ ละความร่วมมือด้านงานชลประทาน

196,976,800 บาท
196,976,800 บาท
200,202,600 บาท
164,302,600 บาท

10,000,000 บาท
10,600,000 บาท
15,300,000 บาท
47,500,000 บาท
47,500,000 บาท
470,700 บาท
470,700 บาท
286,700
184,000
111,700,800
10,541,800
55,000,000
18,258,000
11,956,000
7,125,000
8,820,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1,375,052,100 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1,375,052,100 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้รบั นํา้
อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม โดยการจัดหาแหล่งนํา้ และบริหารจัดการนํา้
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษาฯ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
10,552,720,700 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
10,552,720,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างแหล่งนํา้ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,347.6686
27.3835
909.7986
27.3835
437.8700
-

รวม
1,375.0521

937.1821
437.8700

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
เชิงปริมาณ : จํานวนคนที่ได้รบั ประโยชน์จาก
( 27,000 )
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แห่ง
91
74
131
126
129
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํา้ ที่สนับสนุนโครงการ
(-)
อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ดี าํ เนินการแล ้วเสร็จ
ล้านบาท
1,377.6686 1,375.0521 2,414.0000 2,574.0000 2,812.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,377.6686 1,375.0521 2,414.0000 2,574.0000 2,812.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,347.6686 1,347.6686
30.0000
27.3835
-

2,384.0000
30.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

2,544.0000
30.0000
-

2,782.0000
30.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)
(2) ปรับปรุงระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ ห้วยขมิ้น จัดหานํา้ สนับสนุนศูนย์พฒั นา
โครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
(3) ฝายห้วยหินหลวงพร้อมระบบส่งนํา้ โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพือ่ แก้ปญั หาพื้นทีป่ ลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืน ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
(4) ปรับปรุงระบบส่งนํา้ ฝายแม่ปาน ระยะที่ 2 ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
(5) ปรับปรุงระบบส่งนํา้ ฝายแม่ตูบ (ฝายบ้านผาหม่น) ตําบลแม่วนิ
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
(6) ปรับปรุงอ่างเก็บนํา้ ห้วยหินฝน ตําบลบา้ นโฮ่ง อําเภอบา้ นโฮ่ง จังหวัดลําพูน
(7) ปรับปรุงระบบส่งนํา้ ฝายห้วยแม่ยาน จัดหานํา้ สนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์
แหล่งพันธุกรรมไม้สกั และพัฒนาคุณภาพชีวติ ราษฎรบ้านมะโนรา
ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(8) สถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนํา้ บ้านหนองซง สนับสนุนโครงการ
หนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
(9) ระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ ห้วยปล ้อง ตําบลปล ้อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(10) ระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ ห้วยน่าน ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(11) ปรับปรุงระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ แม่ยาว ตําบลแม่สนั อําเภอห้างฉัตร
จังหวัดลําปาง
(12) ฝายบ้านรักชาติพร้อมระบบส่งนํา้ ตําบลบ่อภาค อําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
(13) ปรับปรุงคลองส่งนํา้ พร้อมอาคารประกอบฝายปลาฝา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลสวนเขือ่ น อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
(14) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํา้ บ้านท่าวะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่
(15) ฝายพร้อมระบบส่งนํา้ บ้านห้วยนํา้ เย็น ตําบลแม่ต่นื อําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

1,375,052,100 บาท
1,347,668,600
1,347,668,600
1,347,668,600
909,798,600
231,498,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

15,000,000 บาท

30,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,000,000 บาท
10,000,000 บาท
11,548,600 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(16) สระเก็บนํา้ ทฤษฎีใหม่ พื้นทีร่ ะบบส่งนํา้ โครงการอ่างเก็บนํา้ ห้วยสมอทบอ่างเก็บนํา้ ห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ ์
120 แห่ง ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ์
(17) ปรับปรุงอ่างเก็บนํา้ ห้วยซึง (ระยะที่ 3) ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
(18) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ ห้วยหินกอง (ฝัง่ ขวา) ระยะที่ 4
ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
(19) เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บนํา้ บ้านโศกขามป้ อม อันเนี่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(20) เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกัก หนองบัวดงและหนองเม็ก ตําบลหนองบัวดง
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
(21) เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บนํา้ บ้านปรือคัน พร้อมระบบส่งนํา้
ตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(22) เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บนํา้ บ้านมะขาม พร้อมระบบส่งนํา้
ตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(23) ปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพอง ตําบลมะขาม
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
(24) ระบบท่อส่งนํา้ สระลงเรือ 2 ระยะ 2 ตําบลสระลงเรือ อําเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
(25) ระบบส่งนํา้ ฝายทดนํา้ บ้านหนองไม้เอื้อย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระยะ 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
(26) ระบบส่งนํา้ ฝายทดนํา้ บ้านหนองรีอนั เนื่องมาจากพระราชดําริฝงั ่ ซ้าย
ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
(27) สถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านสระลงเรือ 1 บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งนํา้
ตําบลสระลงเรือ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
(28) สถานีสูบนํา้ หนองโรง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดําริพร้อมระบบท่อส่งนํา้
ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(29) ปรับปรุงทํานบดินคลองปราย ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
(30) ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักนํา้ โครงการจัดหานํา้ เพือ่ ช่วยเหลือ
ราษฎรตําบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแสงอรุณ
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
(31) ระบบส่งนํา้ ฝายคลองตางิ (ระยะที2่ ) ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
(32) ระบบส่งนํา้ ฝายคลองเก ระยะ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลนบพิตาํ อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(33) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํา้ ฝายคลองชี ระยะที2่ (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
28,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท

15,000,000 บาท
19,000,000 บาท
20,000,000 บาท
18,000,000 บาท
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(34) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ คลองท่างิ้วสายที่ 7
(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(35) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํา้ ฝายคลองลิพงั ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
ตําบลลิพงั อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
(36) ปรับปรุงสระเก็บนํา้ กองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(ระยะที่ 2)
ตําบลสะพานไม้แก่น อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(37) ระบบส่งนํา้ กองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลสะพานไม้แก่น อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(38) ปรับปรุงอ่างเก็บนํา้ คลองพรวนพร้อมระบบส่งนํา้ (พรด.) ตําบลฉาง
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
(39) ปรับปรุงระบบส่งนํา้ ทรบ.คลองโห - มาบเนียน ตําบลแหลมโตนด
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
(40) ระบบส่งนํา้ พร้อมสถานีสูบนํา้ ขนาดเล็กบ้านทําเนียบ ตําบลลําภู
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(41) คันกัน้ นํา้ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู ตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(42) ระบบคลองส่งนํา้ อาคารบังคับนํา้ บาโงโต๊ะอาลี (พรด.) ตําบลวังพญา
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 284 รายการ (รวม 284 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผูใ้ ช้นาํ้ ชลประทานในพื้นทีโ่ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ นํา้
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,502,000 บาท
15,250,000 บาท
394,437,300 บาท
394,437,300 บาท
43,432,700 บาท
43,432,700 บาท
27,383,500 บาท
8,083,500 บาท
19,300,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

454,177,500 บาท
402,122,500 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีทม่ี คี ุณภาพ น่าเชื่อถือ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมความรูก้ ารจัดทําบัญชีและการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และเกษตรกร
3. เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ก่สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
4. พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
5. พัฒนาระบบการให้คาํ ปรึกษาแนะนําด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และเกษตรกร
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. เกษตรกรได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการจัดทําบัญชี
2. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั การตรวจสอบบัญชี
3. กลุม่ เป้ าหมายตามโครงการพระราชดําริได้รบั การสอนแนะการจัดทําบัญชี
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เกษตรกรมีการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีเพือ่ พัฒนา
อาชีพ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพในการจัดทําบัญชี

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ราย

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร
ร้อยละ
เป้ าหมายที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
2. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงิน
และการบัญชี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์เเละกลุม่
แห่ง
เกษตรกรได้รบั การตรวจสอบบัญชี

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
454.1775
402.1225
383.5323
384.6214
385.7650
454.1775
402.1225
383.5323
384.6214
385.7650
-

200,000

124,000

124,000

124,000

124,000

60

62

64

66

68

47.7090
-

31.1925
-

31.1925
-

31.1925
-

31.1925
-

11,600

11,600

11,600

11,700

11,700

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ภาค
เกษตรที่จดั ทําบัญชีเเละงบการเงินได้

ร้อยละ

8

9

10

11

12

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. กลุ่มเป้ าหมายตามโครงการพระราชดําริได้รบั
การส่งเสริมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนกลุม่ เป้ าหมาย
ตามโครงการพระราชดําริได้รบั การฝึ กอบรม
การจัดทําบัญชี

ล้านบาท
ล้านบาท

375.3494
-

337.1757
-

317.5362
-

317.5362
-

317.5362
-

14,423

10,500

15,500

15,500

15,500

ราย

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
กลุม่ เป้ าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสามารถจัดทําบัญชีได้

ร้อยละ

12

14

16

18

20

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

31.1191
-

33.7543
-

34.8036
-

35.8927
-

37.0363
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

368,368,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้ และสร้างการเติบโต
จากภายใน

368,368,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

33,754,300 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

33,754,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
ได้รบั การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
2
2
2

ปี 2561
7.1006
7.1006
7.1006

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
2.6093
2.6093
2.6093
2.6093
2.6093
2.6093
2.6093

2.6093

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 7,100,600 บาท

2.6093

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน

งบดําเนิ นงาน
368.3470
347.6007

งบลงทุน
33.7755
20.7675

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
402.1225
368.3682

-

-

31.1925

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพด้านบัญชี

31.1925

ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และสถาบัน
เกษตรกรได้รบั การพัฒนาและเสริมสร้าง
้ ็ ทธศาสตร์สง่ เสริมการ
2. แผนงานยุ

316.4082

20.7675

-

-

337.1757

20.7463

13.0080

-

-

33.7543

20.7463

13.0080

-

-

33.7543

ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน

368,368,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพด้านบัญชี

31,192,500 บาท

วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้เกษตรกร เยาวชน เเละประชาชนกลุม่ เป้ าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจสามารถจัดทําบัญชี
เเละวิเคราะห์ตน้ ทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง
- เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรให้รูจ้ กั ปรับใช้องค์ความรูด้ า้ นบัญชีให้สอดรับกับเเนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทราบถึงรายได้ รายจ่ายเเละต้นทุนการผลิต
- เพือ่ พัฒนาเกษตรกรให้สามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางเเผนประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สอนแนะการจัดทําบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2. ฝึ กอบรมการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ
3. ฝึ กอบรมเพิม่ ศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยัง่ ยืน

งบดําเนิ นงาน
31.1925
22.8987
4.3175
3.9763

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
31.1925
22.8987
4.3175
3.9763

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
200,000
124,000
124,000
124,000
124,000
ศักยภาพในการจัดทําบัญชี
( 229,627 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรทีส่ ามารถนําข้อมูล
10
12
14
16
18
ทางบัญชีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้ าหมาย
ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดทําบัญชี
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

(-)
60

62

64

66

68

ล้านบาท

(-)
47.7090

31.1925

31.1925

31.1925

31.1925

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

47.7090
43.6040
4.1050
-

31.1925
31.1925
-

31.1925
31.1925
-

31.1925
31.1925
-

31.1925
31.1925
-

ร้อยละ

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพด้านบัญชี

31,192,500 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

31,192,500
31,192,500
3,520,000
1,218,200
4,349,200
17,424,000
597,700
4,083,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รบั การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

337,175,700 บาท

วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ให้เหมาะสมกับบริบท
ของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเพือ่ ให้สอดคล ้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
- เพือ่ สร้างความเชื่อมันและโปร่
่
งใสให้กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
- ผูส้ อบบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ตรวจสอบบัญชีประจําปี สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร
3. ฝึ กอบรมเศรษฐกิจการเงินขัน้ พื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์
และสมาชิก

งบดําเนิ นงาน
316.4082
277.1557
29.0988
8.2069
1.9468

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
20.7675
20.7675
-

-

-

รวม
337.1757
297.9232
29.0988
8.2069
1.9468

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
11,600
11,600
11,600
11,700
11,700
ได้รบั การตรวจสอบบัญชี
( 9,692 )
ร้อยละ
92
92
92
92
92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ได้รบั การตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาทีก่ าํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

(-)
375.3494

337.1757

317.5362

317.5362

317.5362

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

375.3494
347.9217
27.4277
-

337.1757
316.4082
20.7675
-

317.5362
317.5362
-

317.5362
317.5362
-

317.5362
317.5362
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รบั การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 9 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

337,175,700 บาท
316,397,500
287,265,100
280,164,500
2,468,800
440,100
89,534,000
9,525,400
3,680,000
2,550,000
1,102,000
103,359,900
26,887,300
3,255,200
20,464,800
509,000
736,000
460,000
270,000
284,000
11,950,000
2,688,000
4,491,300
22,456,500
8,982,600
4,491,300
4,491,300
4,491,300

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,609,300 บาท

13,046,500
2,609,300
2,609,300
2,609,300
2,609,300
2,609,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

29,143,100
8,703,000
875,000
4,488,000
1,644,300
13,432,800
20,767,500
20,767,500
19,704,000
19,704,000
19,704,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,063,500 บาท
1,063,500 บาท
1,063,500 บาท

66

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ

33,754,300 บาท
33,754,300 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก้ไขปัญหาด้านบัญชีแก่ผูร้ บั บริการ
- เพือ่ กระตุน้ ให้ผูร้ บั บริการมีความสนใจการจัดทําบัญชีรบั - จ่ายในครัวเรือน
8.2.1.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
77 จังหวัด
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
172,618,000 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
172,618,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สอนแนะการจัดทําบัญชีตน้ ทุนอาชีพแก่กลุม่ เป้ าหมายตามโครงการ
พระราชดําริ

งบดําเนิ นงาน
20.7463
20.7463

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
13.0080
13.0080
-

รวม
33.7543
33.7543

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนกลุม่ เป้ าหมายตามโครงการ
14,423
10,500
15,500
15,500
15,500
พระราชดําริได้รบั การฝึ กอบรมการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายทีม่ คี วามรู ้
ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายทีผ่ ่านการ
อบรมสามารถจัดทําบัญชีได้
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

( 14,449 )
60

62

64

66

68

ร้อยละ

(-)
12

14

16

18

20

ล้านบาท

(-)
31.1191

33.7543

34.8036

35.8927

37.0363

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

31.1191
22.9091
8.2100
-

33.7543
20.7463
13.0080
-

34.8036
21.7836
13.0200
-

35.8927
22.8727
13.0200
-

37.0363
24.0163
13.0200
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

33,754,300 บาท
20,746,300
20,746,300
1,284,700
4,630,000
6,718,800
7,555,300
557,500
13,008,000
13,008,000
13,008,000
13,008,000
13,008,000

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

825,989,200 บาท
719,109,900 บาท

1. วิสยั ทัศน์
มุง่ พัฒนาและบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ การประมงทีย่ งั ่ ยืน
2. พันธกิจ
ศึกษา วิจยั และพัฒนาด้านการประมง เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาํ้ ควบคุมการ
ประมง การผลิตสัตว์นาํ้ และสินค้าประมงทีม่ มี าตรฐานถูกสุขอนามัยให้มปี ริมาณเพียงพอ
ต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนป้ องกันมิให้มี
การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุ รกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและ
สัตว์นาํ้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์นาํ้ ให้อยู่ในระดับทีท่ าํ การประมงได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริมพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์นาํ้ เฉลีย่ ต่อไร่เพิม่ ขึ้น และต้นทุนการเพาะ
เลี้ยงสัตว์นาํ้ เฉลีย่ ต่อไร่ลดลง เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพิม่ ศักยภาพการผลิต
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รบั การ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นการประมงมี
ความรูเ้ พิม่ ขึ้นตามเกณฑ์ท่กี รมประมงกําหนด

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
825.9892
719.1099
751.9738
773.0235
784.2941
825.9892
719.1099
751.9738
773.0235
784.2941
-

ร้อยละ
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80

80

80

80

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ร้อยละ
เฉลีย่ ต่อไร่ลดลง

-

3

4

5

5

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ยกระดับคุณภาพชีวติ เกษตรกร
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ผลผลิตสัตว์นาํ้ เฉลีย่
ต่อไร่เพิม่ ขึ้น

ล้านบาท
ล้านบาท

741.2126
-

647.8330
-

646.2559
-

651.4480
-

656.6401
-

ร้อยละ

3

3

3

3

3

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

84.7766
-

71.2769
-

105.7179
-

121.5755
-

127.6540
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

647,833,000 บาท
647,833,000 บาท

71,276,900 บาท
71,276,900 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
479.5192
430.3598

งบลงทุน
102.9590
95.6057

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
110.4675
110.4675

430.3598

95.6057

110.4675

11.4000

647.8330

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

49.1594

7.3533

-

14.7642

71.2769

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

2.9155

2.1195

-

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

46.2439

5.2338

-

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการ
ประมง

งบรายจ่ายอืน่
26.1642
11.4000

รวม
719.1099
647.8330

14.7642

5.0350
66.2419
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
647,833,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
647,833,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีการประมงให้กบั เกษตรกรทัว่ ไป ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ แก่เกษตรกร
รายย่อย และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์นาํ้ เชิงพาณิชย์ รวมทัง้ พัฒนาและฟื้ นฟูทรัพยากร
สัตว์นาํ้ แหล่งประมง ส่งเสริมให้ชมุ ชนท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาํ้ เพือ่ ให้คงความ
อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
430.3598
148.5350
281.8248

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาํ้

งบลงทุน
95.6057
28.0270
67.5787

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
110.4675
11.4000
110.4675
11.4000

รวม
647.8330
176.5620
471.2710

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
( 8,720 )
ลา้ นตัว
1,475
1,000
1,000
1,000
1,000
เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์นาํ้ พันธุห์ ลัก พันธุข์ ยาย
( 616.38 )
และลูกพันธุท์ ่ผี ลิต
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ เฉลีย่ ต่อไร่
3
4
5
5
ลดลง
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
741.2126 647.8330
646.2559
651.4480
656.6401
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
741.2126 647.8330
646.2559
651.4480
656.6401
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

489.2150
144.0607
105.9369
2.0000
-

430.3598
95.6057
110.4675
11.4000
-

505.7220
118.7855
21.7484
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

505.7220
123.9776
21.7484
-

505.7220
129.1697
21.7484
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(19) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(20) วัสดุการเกษตร
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)

647,833,000 บาท
430,359,800
307,409,800
7,021,000
18,479,400
9,398,300
7,045,200
10,425,100
44,301,100
21,476,300
150,000
150,000
8,123,100
19,567,200
39,059,400
5,354,900
3,367,100
2,363,900
9,063,200
227,500
4,130,700
50,000
97,616,400
40,000
122,950,000
95,271,200
8,696,000
10,266,400
2,826,000
5,890,400
95,605,700
95,605,700
39,082,700
13,460,000
9,809,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 2 คัน
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 3,000 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 80 กิโลวัตต์ ตําบลนาโต๊ะหมิง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 110 รายการ (รวม 450 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 38 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 31 รายการ (รวม 86 หน่วย)
(2) เครือ่ งสูบนํา้ ทะเลแบบสแตนเลสขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครือ่ ง
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 354,340 ลูกบาศก์เมตร

2,576,000 บาท

1,075,000 บาท
17,132,600 บาท
17,132,600 บาท
371,500 บาท
371,500 บาท
6,044,200 บาท
4,694,200 บาท

1,350,000 บาท
1,572,400 บาท
1,572,400 บาท
502,000 บาท
502,000 บาท
56,523,000 บาท
1,170,000 บาท
1,170,000 บาท
11,550,900 บาท
1,550,900 บาท

10,000,000 บาท
41,684,500 บาท
30,788,500 บาท

10,896,000 บาท
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2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผูส้ งั เกตการณ์สาํ หรับคณะกรรมการ
ประมง (OECD)
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาการประมงแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้
แห่งเอเซียและแปซิฟิค
4) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ แห่งเอเซียและแปซิฟิค
(NACA)
5) ค่าบํารุงสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทร
อินเดีย (IOTC)
6) ค่าบํารุงสมาชิกสํานักงานเลขาธิการศูนย์พฒั นาการประมงแห่งเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEAFDEC)
7) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะแนว
ด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเซียและแปซิฟิค (INFOFISH)
8) ค่าใช้จ่ายองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผูส้ งั เกตการณ์สาํ หรับคณะกรรมาธิการ
ประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การปลูกป่ าชายเลนทดแทน

2,117,600 บาท
2,117,600 บาท
110,467,500 บาท
110,467,500 บาท
412,500 บาท
101,798,100 บาท
2,204,900 บาท
1,020,000 บาท
2,380,000 บาท
1,122,000 บาท
850,000 บาท
680,000
11,400,000
11,400,000
11,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

71,276,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
5,035,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดํารงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็ นแหล่ง
เรียนรูข้ องการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โครงการหลวง 35 แห่ง
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
52,701,200 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
52,701,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
2.9155
2.9155

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.1195
2.1195
-

รวม
5.0350
5.0350

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
35
35
35
35
35
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
( 35 )
ด้านประมงในพื้นที่โครงการหลวง
ร้อยละ
3
3
3
3
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์นาํ้ เฉลีย่ ต่อไร่เพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

20.7227

5.0350

8.0249

9.2286

9.6900

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

20.7227
11.0400
9.6827
-

5.0350
2.9155
2.1195
-

8.0249
8.0249
-

9.2286
9.2286
-

9.6900
9.6900
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุก่อสร้าง
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(10) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,035,000 บาท
2,915,500
2,915,500
100,000
140,000
67,500
70,000
540,000
25,000
145,000
86,000
140,000
1,602,000
2,119,500
2,119,500
2,119,500
1,972,000
1,972,000

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

59,500 บาท
59,500 บาท
88,000 บาท
88,000 บาท
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8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
66,241,900 บาท
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ให้มอี าหารโปรตีนจากสัตว์นาํ้ บริโภคเพิม่ ขึ้นและมีรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
473,807,200 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
473,807,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
46.2439
46.2439

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5.2338
14.7642
5.2338
14.7642

รวม
66.2419
66.2419

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอด
7,665
8,050
8,200
8,200
8,200
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นการประมงผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์นาํ้ เฉลีย่ ต่อไร่เพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

( 5,365 )
ร้อยละ

ล้านบาท

79.5614

3
66.2419

3
97.6930

3
112.3469

3
117.9640

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

79.5614
59.9100
19.6514
-

66.2419
46.2439
5.2338
14.7642
-

97.6930
82.9288
14.7642
-

112.3469
97.5827
14.7642
-

117.9640
103.1998
14.7642
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

80

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา
(18) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

66,241,900 บาท
46,243,900
46,243,900
1,728,000
4,443,200
1,814,000
900,000
1,100,000
3,524,000
2,324,200
700,000
15,000
653,000
1,200,000
6,631,800
1,380,000
680,000
700,000
1,000,000
38,000
17,412,700
5,233,800
5,233,800
5,233,800
5,067,000
3,779,000

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

1,288,000 บาท
19,000 บาท
19,000 บาท
24,000 บาท
24,000 บาท
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2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ และพรรณไม้นาํ้
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

123,800 บาท
123,800 บาท
14,764,200 บาท
13,512,700 บาท
1,251,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสตั ว์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

998,377,600 บาท
1,017,237,600 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรทีน่ าํ และขับเคลือ่ นการปศุสตั ว์ไทย สู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน ในตลาดโลก
2. พันธกิจ
1. ให้บริการควบคุม ป้ องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ทไ่ี ด้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าปศุสตั ว์
3. วิจยั ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. กํากับ ดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
5. อนุ รกั ษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสตั ว์
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
การปศุสตั ว์ของไทยได้รบั การพัฒนาและมีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น สินค้าปศุสตั ว์มคี ุณภาพได้มาตรฐานสากล
ตลอดจนเกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพปศุสตั ว์มรี ายได้เพิม่ ขึ้น และสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสตั ว์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร
ที่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ราย

65,540

58,250

65,540

65,540

65,540

70

70

70

70

70

945.5127
-

872.0353
-

715.5970
-

750.8465
-

787.8584
-

ราย

15,100

13,900

13,500

14,500

15,500

ตัว

-

120,000

120,000

120,000

120,000

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รบั การ
ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการปศุสตั ว์สามารถ
นําความรูไ้ ปประกอบอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร
ที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์ท่ี
ได้รบั บริการผ่าตัดทําหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
998.3776
1,017.2376
843.0493
884.6714
928.3745
998.3776
1,017.2376
843.0493
884.6714
928.3745
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถ
นําความรูไ้ ปประกอบอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

60

60

60

60

60

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

52.8649
-

145.2023
-

127.4523
-

133.8249
-

140.5161
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

85

5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

872,035,300 บาท
872,035,300 บาท

145,202,300 บาท
145,202,300 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสตั ว์
2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริม
การดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง
โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

งบดําเนิ นงาน
786.7885
660.3466

งบลงทุน
219.9140
201.1536

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
4.8206
4.8206

660.3466
126.4419

201.1536
18.7604

4.8206
-

5.0588

0.1520

-

-

5.2108

121.3831

18.6084

-

-

139.9915

งบรายจ่ายอืน่
5.7145
5.7145

รวม
1,017.2376
872.0353

5.7145
-

872.0353
145.2023
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
872,035,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสตั ว์
872,035,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์ให้มศี กั ยภาพทัง้ ด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ การพัฒนาอาหารสัตว์
การเฝ้ าระวังโรคระบาดสัตว์และโรคอุบตั ิใหม่ดว้ ยการวินิจฉัยและชันสูตรโรค รวมทัง้ การขึ้นทะเบียนพันธุส์ ตั ว์
อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื อาหารสัตว์และครอบครองจุลนิ ทรียด์ า้ นปศุสตั ว์
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
660.3466
242.4382
67.2136
237.6730
60.9930
46.6282
5.4006

รวมทัง้ สิ้น
1. เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว์
2. ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นการปศุสตั ว์
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์
4. พัฒนาอาหารสัตว์
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
6. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสตั ว์

งบลงทุน
201.1536
97.9208
12.8288
36.1380
43.8855
6.2541
4.1264

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.8206
5.7145
4.8206
4.2855
0.6490
0.7800

รวม
872.0353
349.4651
80.6914
273.8110
104.8785
52.8823
10.3070

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
65,540
58,250
65,540
65,540
65,540
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
( 45,997 )
ลา้ นตัว
เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์พนั ธุด์ ที ่ผี ลิตได้
1.7956
1.5622
2.0000
2.0000
2.0000
( 1.0705 )
ตัน
เชิงปริมาณ : จํานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์
58,250
51,260
58,250
58,250
58,250
( 34,628 )
สายพันธุ ์
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุส์ ตั ว์ อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื
1,115
1,115
1,131
1,131
1,131
อาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลนิ ทรียด์ า้ นปศุสตั ว์
( 1,031 )
เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์ท่ไี ด้รบั บริการเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันโรคสัตว์

ลา้ นตัว

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอดองค์
ความรูด้ า้ นการปศุสตั ว์สามารถนําความรูไ้ ป
ประกอบอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

1.0000
( 0.2489 )
70
(-)

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

70

70

70

70
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : สัตว์พนั ธุด์ ที ่ผี ลิตได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ร้อยละ

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
แผน
แผน
(ผล)*
75
75

หน่วย:ล ้านบาท
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
แผน
75

75

75

ล้านบาท

(-)
945.5127

872.0353

715.5970

750.8465

787.8584

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

945.5127
728.3617
206.5106
4.9259
5.7145
-

872.0353
660.3466
201.1536
4.8206
5.7145
-

715.5970
704.9878
4.8947
5.7145
-

750.8465
740.2373
4.8947
5.7145
-

787.8584
777.2492
4.8947
5.7145
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสตั ว์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธกี าร
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(13) วัสดุสาํ นักงาน
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(15) วัสดุก่อสร้าง
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(18) วัสดุเวชภัณฑ์
(19) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(20) วัสดุสนามและการฝึ ก
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(22) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(23) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

872,035,300 บาท
660,346,600
544,390,500
2,049,700
3,360,400
870,000
19,157,900
14,006,600
5,975,100
7,234,900
20,347,600
106,449,400
8,697,000
17,500
1,256,900
8,982,400
55,747,700
3,056,400
3,163,400
2,855,400
56,098,600
38,867,400
135,000
10,898,500
393,700
174,769,000
115,956,100
75,329,100
3,668,100
9,307,200
3,508,500
24,143,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 64 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 70 รายการ (รวม 70 หน่วย)
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก
ตําบลหูทาํ นบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 168 รายการ (รวม 709 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 114 รายการ (รวม 119 หน่วย)

201,153,600
201,153,600
175,912,900
1,937,000
1,937,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,678,000 บาท
57,470,000 บาท

1,920,000 บาท

1,288,000 บาท
6,254,100 บาท
6,254,100 บาท
3,456,000 บาท
3,456,000 บาท
502,000 บาท
502,000 บาท
51,917,000 บาท
42,142,000 บาท

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน

1,100,000 บาท

(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,100,000 บาท

(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

1,100,000 บาท

(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,100,000 บาท

(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 75 แรงม้า
ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 คัน

1,075,000 บาท
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(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 75 แรงม้า
ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

1,075,000 บาท

(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 75 แรงม้า
ตําบลห้วยม้า อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

1,075,000 บาท

(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 75 แรงม้า
ตําบลหนองกะท้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,075,000 บาท

(10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 75 แรงม้า
ตําบลห้วยไร่ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 77 รายการ (รวม 97 หน่วย)
(2) เครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้อจุลนิ ทรียข์ นาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 245 ลิตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
(3) เครือ่ งเตรียมเนื้อเยือ่ ระบบปิ ด (Enclosed Tissue Processor)
ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครือ่ ง
(4) เครือ่ งเตรียมเนื้อเยือ่ ระบบปิ ด (Enclosed Tissue Processor)
ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครือ่ ง
(5) เครือ่ งเตรียมเนื้อเยือ่ ระบบปิ ด (Enclosed Tissue Processor)
ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 1 เครือ่ ง
(6) เครือ่ งอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด
(7) กล ้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจติ อลความละเอียดสูง
และอุปกรณ์ประมวลผล ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 ชุด

1,075,000 บาท
51,168,800 บาท
26,805,800 บาท

3,000,000 บาท
1,290,000 บาท
1,290,000 บาท
1,290,000 บาท
1,260,000 บาท
1,000,000 บาท

(8) กล ้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจติ อลความละเอียดสูง
และอุปกรณ์ประมวลผล ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,000,000 บาท

(9) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมไิ ม่นอ้ ยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
815 ลิตร ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู ้

1,348,200 บาท

(10) ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมไิ ม่นอ้ ยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า
815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 2 ตู ้

2,696,400 บาท

(11) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่นอ้ ยกว่า 700 ลิตร
ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู ้

1,200,000 บาท

(12) ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครือ่ ง

2,193,500 บาท

(13) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชัน่ (Combustion) พร้อมอุปกรณ์
ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 1 เครือ่ ง

2,390,800 บาท

(14) เครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครือ่ ง

1,551,500 บาท
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(15) เครือ่ งวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์ ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
จังหวัดลําปาง 1 เครือ่ ง
(16) เครือ่ งทําแห้งภายใต้ความเย็นและสูญญากาศ (Freeze Dryer) ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือ่ ง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา
3) ค่าชดใช้กรณีสตั ว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชย
ในกรณีสตั ว์ตายเนื่องจากแพ้วคั ซีน
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

1,492,600 บาท
1,360,000
25,240,700
5,445,000
5,445,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,002,900 บาท
5,002,900 บาท
798,000 บาท
798,000 บาท
237,000 บาท
237,000 บาท
13,757,800 บาท
13,757,800 บาท
4,820,600
4,820,600
3,045,600
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,275,000 บาท
5,714,500 บาท
5,714,500 บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
145,202,300 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
5,210,800 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารเลี้ยงสัตว์ทเ่ี หมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ท่มี ใี นพื้นที่
ให้ได้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น เพือ่ การบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลําพูน
จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดกาญจนบุรี
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
34,634,200 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
34,634,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
5.0588

รวมทัง้ สิ้น

5.0588

1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.1520
0.1520

-

-

รวม
5.2108
5.2108

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
1,400
1,400
ด้านปศุสตั ว์
( 1,400 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนําความรูไ้ ป
60
60
ประกอบอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
29.4234
5.2108
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
29.4234
5.2108
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

29.0054
0.4180
-

5.0588
0.1520
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุก่อสร้าง
(6) วัสดุเวชภัณฑ์
(7) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

5,210,800 บาท
5,058,800
5,058,800
150,000
93,600
140,000
396,000
184,200
243,000
3,852,000
152,000
152,000
152,000
152,000
152,000

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

95

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
139,991,500 บาท
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสตั ว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
77 จังหวัด
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
586,990,400 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
586,990,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
121.3831
121.3831

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
18.6084
18.6084
-

รวม
139.9915
139.9915

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั บริการ
13,700
12,500
13,500
14,500
15,500
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
( 13,653 )
ตัว
เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์ท่ไี ด้รบั บริการผ่าตัดทําหมัน
120,000
120,000
120,000
120,000
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนําความรูไ้ ป
ประกอบอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

60
(-)
45.2056

60

60

139.9915

127.4523

133.8249

140.5161

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

45.2056
44.0056
1.2000
-

139.9915
121.3831
18.6084
-

127.4523
127.4523
-

133.8249
133.8249
-

140.5161
140.5161
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

60

60
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุเวชภัณฑ์
(15) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(16) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก
ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

139,991,500 บาท
121,383,100
121,383,100
211,900
16,936,900
488,000
420,000
848,700
2,594,600
6,982,100
4,000
163,100
1,851,600
1,255,000
125,000
94,000
32,211,200
39,090,000
18,107,000
18,608,400
18,608,400
15,552,400
8,002,000
4,794,000

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

1,920,000 บาท

1,288,000 บาท
9,400 บาท
9,400 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) รถผ่าตัดทําหมันเคลือ่ นทีพ่ ร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์สนาม
(1) ครุภณั ฑ์สนามทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 77 รายการ (รวม 385 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

224,000 บาท
224,000 บาท
17,000 บาท
17,000 บาท
3,450,000 บาท
530,000 บาท

2,920,000 บาท
3,850,000 บาท
3,850,000 บาท
3,056,000 บาท
3,056,000 บาท
3,056,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

1,545,288,800 บาท
1,555,130,000 บาท

1. วิสยั ทัศน์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็ นองค์กรชัน้ นําในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
ตามศาสตร์ของพระราชาภายในปี 2579
2. พันธกิจ
1. บริหารจัดการนํา้ ในชัน้ บรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายทีเ่ หมาะสม
เพือ่ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ การอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้
และการบรรเทาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา้ ในชัน้ บรรยากาศ
และการดัดแปรสภาพอากาศ เพือ่ รองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบตั อิ นั เนื่องมาจากความผันแปร
ของภูมอิ ากาศและสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทําฝน การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจ
ด้านการเกษตร
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
สนับสนุ นการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงและการบินเกษตรทัง้ ระบบ เพือ่ เพิม่ ความชุ่มชื้นในพื้นทีเ่ กษตรกรรม
และป่ าไม้ ในการป้ องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบตั ดิ า้ นไฟป่ า หมอกควัน และลูกเห็บ
รวมทัง้ เพิม่ ปริมาณนํา้ เก็บกักให้กบั เขือ่ นต่างๆ ทัว่ ประเทศ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,545.2888
1,555.1300
1,407.0909
493.7341
157.3353
1,545.2888
1,555.1300
1,407.0909
493.7341
157.3353
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. หน่ วยปฏิบตั ิการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุ น
พื้นที่เป้ าหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยปฏิบตั ิการ
ฝนหลวงที่เปิ ดปฏิบตั ิการต่อปี

ล้านบาท
ล้านบาท

หน่วย

12

12

12

12

12

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัน
ปฏิบตั ิการฝนหลวงที่ประสบผลสําเร็จมีฝนตก
ในพื้นที่ท่กี าํ หนด

ร้อยละ

85

85

85

85

85

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

1,545.2888
-

1,555.1300
-

1,407.0909
-

493.7341
-

157.3353
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

1,555,130,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํา้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน

1,555,130,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
ฝนหลวงและบริการด้านการบิน
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
23
23

ปี 2561
880.8780
880.8780

23

880.8780

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
1,250.6171
336.8000
1,250.6171
336.8000
1,250.6171

336.8000

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 13 รายการ เป็ นเงิน 670,878,000 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 10 รายการ เป็ นเงิน 210,000,000 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
ฝนหลวงและบริการด้านการบิน

งบดําเนิ นงาน
126.3878
126.3878

งบลงทุน
1,423.7466
1,423.7466

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

126.3878

1,423.7466

-

งบรายจ่ายอืน่
4.9956
4.9956

รวม
1,555.1300
1,555.1300

4.9956

1,555.1300
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
1,555,130,000 บาท
อย่างยัง่ ยืน
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุ นการปฏิบตั ิการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
1,555,130,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
ให้บริการด้านการบินเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิการฝนหลวงและการบินเกษตรทัง้ ระบบ รวมทัง้ พัฒนาเทคนิค
และกรรมวิธี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิการฝนหลวง
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
126.3878
77.7211
7.4799
41.1868

รวมทัง้ สิ้น
1. บริการด้านการบิน
2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
3. สนับสนุนการปฏิบตั ิการฝนหลวง

งบลงทุน
1,423.7466
986.6725
106.5660
330.5081

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.9956
4.5376
0.4580
-

รวม
1,555.1300
1,068.9312
114.5039
371.6949

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
90
90
90
90
90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอากาศยานที่มคี วามพร้อม
( 99.97 )
สามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน
ร้อยละ
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ด้านการบินที่มตี ่อการให้บริการอากาศยาน
ล้านบาท
1,545.2888 1,555.1300 1,407.0909
493.7341
157.3353
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,545.2888 1,555.1300 1,407.0909
493.7341
157.3353
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

139.3623
1,397.6369
8.2896
-

126.3878
1,423.7466
4.9956
-

151.4782
1,250.6171
4.9956
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

151.9385
336.8000
4.9956
-

152.3397
4.9956
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การสนับสนุ นการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงและบริการด้านการบิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานบนอากาศยาน
(2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(13) ค่ารับรองและพิธีการ
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุอากาศยาน
(17) วัสดุก่อสร้าง
(18) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(20) วัสดุสาํ นักงาน
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,555,130,000 บาท
126,387,800
114,648,800
4,400,000
3,058,800
150,000
120,000
6,429,500
2,120,000
1,198,000
380,000
120,000
10,000,000
12,065,900
1,578,800
216,800
26,325,000
500,000
43,000,000
200,000
2,000,000
150,000
636,000
11,739,000
5,516,000
895,000
715,000
233,000
4,380,000
1,423,746,600
1,423,746,600
1,366,933,600
213,200
213,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 29 หน่วย)
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

913,045,100 บาท
20,393,000 บาท

346,887,600 บาท

(3) รถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก 10 ล ้อ ขับเคลือ่ นสองเพลา
พร้อมเครนพับขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 20 ตัน-เมตร ตําบลนครสวรรค์ออก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

6,152,500 บาท

(4) รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลนครสวรรค์ออก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,000,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1,920,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน
(7) รถควบคุมจราจรทางอากาศ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1,288,000 บาท
1,500,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
ตําบลยางเปี ยง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,500,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,500,000 บาท

(10 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,288,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน
(12) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

2,576,000 บาท
49,000,000 บาท
116,500,000
22,500,000
45,000,000
49,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จํานวนทีน่ งั ่ ไม่นอ้ ยกว่า 7 ทีน่ งั ่ ) ขนาด 1 เครื่องยนต์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(14) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 2 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(15) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จํานวนทีน่ งั ่ ไม่นอ้ ยกว่า 14 ทีน่ งั ่ )
ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 78 หน่วย)
(2) โครงการพัฒนาระบบสํานักงานฝนหลวงดิจทิ ลั เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) โครงการฝนหลวงคลาวด์เพือ่ บริหารจัดการขอ้ มูล กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวงเพือ่ รองรับการบูรณาการขอ้ มูล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1
ระบบ
(5) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิการฝนหลวง ตําบลหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 1 ระบบ
(6) โครงการระบบตรวจสอบและเฝ้ าระวังเครือข่าย กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(7) ระบบกล ้องวงจรปิ ด สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ตําบลยางเปี ยง
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
(8) ระบบกล ้องวงจรปิ ด สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย ตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

45,600,000 บาท
114,600,000
23,000,000
46,000,000
45,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
299,440,000 บาท

994,881,800
198,000,000
299,440,000
497,441,800

บาท
บาท
บาท
บาท

130,000,000 บาท
650,000,000
130,000,000
260,000,000
260,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,766,000 บาท
3,094,000 บาท

24,376,000 บาท
36,050,000 บาท

15,421,000 บาท
11,225,000 บาท
16,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
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(9) ระบบกล ้องวงจรปิ ด สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตําบลพนม อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)
(2) เครื่องลากจูงระบบไฟฟ้ าสําหรับเฮลิคอปเตอร์ ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน
(3) เครื่องลากจูงสําหรับเติมออกซิเจน (Oxygen Service Cart)
ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(4) เครื่องช่วยเดินอากาศ Display Processor Unit ตําบลนครสวรรค์ออก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(5) เครื่องช่วยเดินอากาศ Air Data Sensor ตําบลนครสวรรค์ออก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(6) เครื่องช่วยเดินอากาศ Navigation Receiver ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management Computer
ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Guidance Computer
ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(9) เครื่องช่วยเดินอากาศ Input/Output Concentrator
ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(10 เครื่องช่วยเดินอากาศ Maintenance Diagnostic Computer
ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(11) เครื่องช่วยเดินอากาศ Navigation ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
(12) เครื่องกําเนิดไฟฟ้ าพร้อมติดตัง้ ตําบลยางเปี ยง อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
(13) เรดาร์ตรวจวัดกลุม่ ฝน แบบเคลือ่ นที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

1,400,000 บาท
312,623,100 บาท
5,388,600 บาท

2,461,000 บาท
1,655,000 บาท
4,000,000 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
6,000,000 บาท
2,500,000 บาท
1,200,000 บาท
2,900,000 บาท
1,314,600 บาท
1,528,900 บาท
- บาท
96,000,000
32,000,000
64,000,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) เรดาร์ตรวจวัดกลุม่ ฝนแบบเคลือ่ นที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(15) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจวัดกลุม่ ฝนแบบประจําที่ (ความถี่ S Band
สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี) ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(16) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบคลืน่ สัน้ ชนิดเคลือ่ นที่ ตําบลอรัญญิก อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(17) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบคลืน่ สัน้ ชนิดเคลือ่ นที่ ตําบลศรีโคตร อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(18) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบคลืน่ สัน้ ชนิดเคลือ่ นที่ ตําบลชุมโค
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(19) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบคลืน่ สัน้ ชนิดเคลือ่ นที่ ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

71,525,000 บาท
179,050,000
36,000,000
71,525,000
71,525,000

บาท
บาท
บาท
บาท

75,850,000 บาท
186,828,200
38,000,000
75,850,000
72,978,200

บาท
บาท
บาท
บาท
13,175,000 บาท

32,950,000
6,600,000
13,175,000
13,175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,175,000 บาท

32,950,000
6,600,000
13,175,000
13,175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,175,000 บาท

32,950,000
6,600,000
13,175,000
13,175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,175,000 บาท

32,950,000
6,600,000
13,175,000
13,175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) ระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนทีเ่ รดาร์ตรวจวัดกลุม่
ฝน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบคลืน่ สัน้ ชนิดเคลือ่ นที่ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(22) เครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบเคลือ่ นที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ
ความถี่ 1,680 MHz. แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(23) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบเคลือ่ นที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz. ตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(24) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบเคลือ่ นที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz. ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(25) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบเคลือ่ นที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz. ตําบลหนองขอนกวา้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(26) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบเคลือ่ นที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz. ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

38,400,000 บาท
192,000,000
38,400,000
76,800,000
76,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,000,000 บาท

35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท

4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท

4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
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(27) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบประจําที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz. ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(28) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้ บนแบบประจําที่ ชนิดทํางานอัตโนมัติ ความถี่
1,680 MHz. ตําบลยางเปี ยง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ถังตักนํา้ ดับเพลิงในอากาศ พร้อมติดตัง้ เดินสายไฟ (Wiring)
และ Cargo Hook ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ถัง
(3) เครื่องยนต์สาํ หรับปฏิบตั ิการการทําฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารสํานักงานศูนย์ปฏิบตั ิการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
320,000 บาท
320,000 บาท
29,966,200 บาท
1,776,200 บาท

6,000,000 บาท
22,190,000 บาท
29,990,000 บาท
7,800,000 บาท
22,190,000 บาท
56,813,000 บาท
21,973,000 บาท
13,173,000 บาท
48,345,100
11,000,000
13,173,000
24,172,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ก่อสร้างอาคารสํานักงานศูนย์ปฏิบตั ิการฝนหลวงภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินทีส่ นามบินนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

8,800,000 บาท
48,400,000
11,000,000
8,800,000
28,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,240,000 บาท
2,240,000 บาท
32,600,000 บาท
32,600,000 บาท

42,600,000 บาท
10,000,000 บาท
32,600,000 บาท
4,995,600 บาท
4,995,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

2,707,202,500 บาท
2,488,304,600 บาท

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาทีด่ นิ ให้สมบูรณ์ เพิม่ พูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
2. พันธกิจ
1. สนับสนุ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจยั ด้านการพัฒนาทีด่ นิ และส่งเสริมเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทีด่ นิ
ให้เกิดเป็ นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถ่ายทอดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูล โดยการสํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดินเพือ่ กําหนดแผนการใช้ทด่ี นิ พร้อมทัง้
กําหนดเขตการใช้ทด่ี นิ ทีเ่ หมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย
เพือ่ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาทีด่ นิ โดยการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํา้ การฟื้ นฟูปรับปรุงบํารุงดิน
เพือ่ ลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างยัง่ ยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุม่ เครือข่ายเกษตรกรให้มคี วามรู ้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาทีด่ นิ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เป็ น
รากฐานในการดําเนินชีวติ และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มคี วามเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพือ่ ให้เป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นเลิศด้านการพัฒนาทีด่ นิ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ฐานข้อมูลและภูมสิ ารสนเทศด้านทรัพยากรดินได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา ให้มคี วามถูกต้อง
และทันสมัย เพือ่ การผลิตทางการเกษตรในสภาพพื้นทีต่ ่างๆ อย่างเหมาะสม
2. เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผูส้ นใจ ได้รบั การส่งเสริม สาธิตวิธกี าร ถ่ายทอดความรู ้
และเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ รวมถึงขยายผลแนวทางการพัฒนาทีด่ นิ ด้วยตัวเกษตรกรเอง
เพือ่ ให้เกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน
3. พื้นทีก่ ารเกษตรได้รบั การปรับปรุง อนุ รกั ษ์ และฟื้ นฟู ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิม่ ผลผลิต
ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างยัง่ ยืน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
1. ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2,707.2025
2,488.3046
1,359.9989
1,362.6149
1,365.3093
2,707.2025
2,488.3046
1,359.9989
1,362.6149
1,365.3093
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทาง
การเกษตรที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาที่ดนิ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่
เหมาะสมกับพื้นที่

ไร่

8,000

6,000

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
การส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดนิ

ราย

782,424

705,717

705,717

705,717

705,717

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ท่ี
ได้รบั การอนุรกั ษ์ ปรับปรุง และฟื้ นฟู
นําความรูด้ า้ นการพัฒนาที่ดนิ ไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตร

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เขตการใช้ท่ดี ินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ที่เหมาะสมเพือ่ การผลิตในพื้นที่ทําการเกษตร
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล

ล้านบาท
ล้านบาท

273.6320
-

226.8579
-

168.3709
-

168.3709
-

168.3709
-

ไร่

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูร้ บั บริการของ
กรมพัฒนาที่ดนิ มีความพึงพอใจต่อการใช้
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ทรัพยากรที่ดินและนํ้ ามีความอุดมสมบูรณ์
เพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน

ล้านบาท
ล้านบาท

190.0247
-

168.2682
-

165.2382
-

165.2382
-

165.2382
-

ไร่

2,392,125

2,344,410

2,344,410

2,344,410

2,344,410

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทาง
การเกษตรได้รบั การอนุรกั ษ์ ปรับปรุง และฟื้ นฟู
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการ
ผลิตในพื้นที่ท่ไี ด้รบั การอนุรกั ษ์ ปรับปรุง และ
ฟื้ นฟู ลดลงจากการนําความรูด้ า้ นการพัฒนา
ที่ดนิ ไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ร้อยละ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
5
5
5
5
5

ล้านบาท
ล้านบาท

2,243.5458
-

2,093.1785
-

1,026.3898
-

1,029.0058
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

1,031.7002
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านความมันคง
่
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

2,150,712,200 บาท
61,200,000 บาท
2,089,512,200 บาท

337,592,400 บาท
337,592,400 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง
เพือ่ ปลูกปาล์มนํา้ มัน
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดนิ
ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา

งบดําเนิ นงาน
1,081.4134
1.2000
1.2000

งบลงทุน
1,387.5770
60.0000
60.0000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
0.7607
-

995.5526

1,074.6454

0.7607

18.5535

2,089.5122

161.1025

3.0300

0.7607

3.3750

168.2682

-

-

งบรายจ่ายอืน่
18.5535
-

รวม
2,488.3046
61.2000
61.2000

ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดนิ

165.6579

-

ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดนิ และนํา้ ได้รบั
การพัฒนา

668.7922

1,071.6154

-

3. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

84.6608

252.9316

-

-

337.5924

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

8.8255

105.3064

-

-

114.1319

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

75.8353

147.6252

-

-

223.4605

15.1785

165.6579
1,755.5861
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
61,200,000 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพือ่ ปลูกปาล์มนํ้ ามัน
61,200,000 บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มนํา้ มัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มรี ายได้ และความเป็ นอยู่ท่ดี แี ละมันคงยิ
่ ่งขึ้น
8.1.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
8.1.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)
245,200,000 บาท
8.1.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
245,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
1.2000
1.2000

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพือ่ ปลูกปาล์มนํา้ มัน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
60.0000
60.0000
-

รวม
61.2000
61.2000

8.1.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
8,000
6,000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่นาร้างเพือ่ ปลูกปาล์มนํา้ มัน
( 8,226 )
ได้รบั การพัฒนาและฟื้ นฟู
ร้อยละ
80
80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รบั การพัฒนาและฟื้ นฟู
พื้นที่นาร้างเพือ่ ปลูกปาล์มนํา้ มัน มีความพึงพอใจต่อ
(-)
งานพัฒนาที่ดนิ ไม่นอ้ ยกว่า
ล้านบาท
184.0000
61.2000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
184.0000
61.2000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

184.0000
-

1.2000
60.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพือ่ ปลูกปาล์มนํ้ ามัน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
(7) วัสดุในการจัดทําแผนที่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 6,000 หน่วย)

61,200,000 บาท
1,200,000
1,200,000
225,000
125,000
200,000
100,000
200,000
250,000
100,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2,089,512,200 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
168,268,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ท่ดี นิ
ในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพือ่ ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ท่ดี นิ ในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพือ่ ประเมินพื้นทีท่ ่มี ศี กั ยภาพ
ต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพือ่ พัฒนาการดําเนินงานวิจยั ของกรมพัฒนาที่ดนิ ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทัง้ ทันต่อสถานการณ์ของโลก
ภูมภิ าค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึง่ พา
ตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
161.1025
138.7025
22.4000

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.0300
0.7607
3.3750
0.7607
3.3750
3.0300
-

รวม
168.2682
142.8382
25.4300

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การปรับปรุงและ
( 18,196,666 )
พัฒนาฐานข้อมูล
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ผูร้ บั บริการของกรมพัฒนาที่ดนิ มีความ
(-)
พึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่นอ้ ยกว่า
ล้านบาท
190.0247
168.2682
165.2382
165.2382
165.2382
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
190.0247
168.2682
165.2382
165.2382
165.2382
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

181.6977
4.0300
0.9220
3.3750
-

161.1025
3.0300
0.7607
3.3750
-

161.1025
0.7607
3.3750
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

161.1025
0.7607
3.3750
-

161.1025
0.7607
3.3750
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์
(13) วัสดุการเกษตร
(14) วัสดุในการจัดทําแผนที่
(15) วัสดุภาคสนาม
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบตั กิ าร
ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)

168,268,200 บาท
161,102,500
147,102,500
4,875,400
276,900
25,390,600
8,279,800
10,387,100
800,000
37,226,200
435,200
10,278,100
11,333,900
7,442,500
3,871,000
1,200,000
22,805,800
2,500,000
14,000,000
14,000,000
3,030,000
3,030,000
3,030,000
3,030,000
3,030,000

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

760,700
760,700
760,700
3,375,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,375,000 บาท
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165,657,900 บาท
8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทัง้ ดิน นํา้ และพืช ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพือ่ พัฒนาฟื้ นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปญั หาในพื้นที่ดว้ ย
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
165.6579
76.3425
73.9154
15.4000

รวมทัง้ สิ้น
1. คลินิกเกษตรเคลือ่ นที่
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดนิ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
165.6579
76.3425
73.9154
15.4000

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
782,424
705,717
705,717
705,717
705,717
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสริม
( 623,400 )
และบริการด้านการพัฒนาที่ดนิ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ท่ไี ด้รบั การอนุรกั ษ์
ปรับปรุงและฟื้ นฟู นําความรูด้ า้ นการพัฒนาที่ดนิ ไปใช้
( 79.67 )
ในการผลิตทางการเกษตร
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
191.6320
165.6579
168.3709
168.3709
168.3709
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
191.6320
165.6579
168.3709
168.3709
168.3709
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

191.6320
-

165.6579
-

168.3709
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

168.3709
-

168.3709
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(7) วัสดุการเกษตร

165,657,900 บาท
165,657,900
165,657,900
5,522,000
9,000,000
68,000,000
1,308,400
4,607,000
32,625,800
44,594,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและนํ้ าได้รบั การพัฒนา
1,755,586,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน อนุรกั ษ์ และฟื้ นฟูพ้นื ที่การเกษตรให้มคี วามอุดมสมบูรณ์สามารถเพิม่ ผลผลิต
ได้อย่างต่อเนื่อง
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
668.7922
180.4329
15.0258
31.5561
431.0000
4.7774
6.0000

รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน
2. ฟื้ นฟูและป้ องกันการชะล ้างพังทลายของดิน
3. การพัฒนาที่ดนิ ในพื้นที่เฉพาะ
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
5. สร้างนิคมการเกษตร
6. การรองรับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและลดโลกร้อน

งบลงทุน
1,071.6154
144.3174
750.6180
129.0800
11.2200
36.3800

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.1785
13.2634
1.9151
-

รวม
1,755.5861
324.7503
778.9072
160.6361
432.9151
15.9974
42.3800

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
2,247,025
2,226,540
2,226,540 2,226,540
2,226,540
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รบั การ
( 1,627,280 )
อนุรกั ษ์ ปรับปรุงและฟื้ นฟู
ร้อยละ
5
5
5
5
5
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตในพื้นที่ท่ไี ด้รบั การ
อนุรกั ษ์ ปรับปรุงและฟื้ นฟู ลดลงจากการนําความรู ้
(-)
ด้านการพัฒนาที่ดนิ ไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร
ล้านบาท
1,906.7252 1,755.5861
686.2577
686.2577
686.2577
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,906.7252 1,755.5861
686.2577
686.2577
686.2577
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

717.9968
1,173.3999
15.3285
-

668.7922
1,071.6154
15.1785
-

670.9292
15.3285
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

670.9292
15.3285
-

670.9292
15.3285
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและนํ้ าได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,755,586,100 บาท
668,792,200
631,487,100
577,500
44,881,600
6,750,000
2,500,000
240,000
29,476,800
3,615,500
1,777,500
7,922,100
13,410,900
693,000
519,642,200
37,305,100
30,915,000
1,797,200
4,592,900
1,071,615,400
1,071,615,400
51,067,400
15,456,000

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

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 7 คัน

9,016,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 1 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 3 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 9 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 คัน

1,288,000 บาท
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(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 10 ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต 11 ตําบลท่าขา้ ม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 29 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 51 หน่วย)
(2) เครือ่ งมือสํารวจ (TOTAL STATION) รับสัญญาณดาวเทียม (RTK-GPS)
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 57 รายการ (รวม 100 หน่วย)

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
376,900 บาท
376,900 บาท
894,400 บาท
894,400 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท
5,707,300 บาท
4,307,300 บาท

1,400,000 บาท
28,542,800 บาท
14,872,700 บาท

(2) เครือ่ งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก (ICP) แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

4,000,000 บาท

(3) เครือ่ งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก (ICP-OES) ระบบ
True-Simultaneous แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

4,000,000 บาท

(4) เครือ่ งวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

1,819,000 บาท

(5) เครือ่ งมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน
แบบเปลวไฟ พร้อมอุปกรณ์ป้อนสารตัวอย่างอัตโนมัติ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

2,000,000 บาท

(6) เครือ่ งทําแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสูญญากาศ (Freeze-drying) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท

1,851,100
1,020,548,000
12,500,000
12,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 437 รายการ (รวม 320,276,165 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

1,008,048,000 บาท
1,008,048,000 บาท
15,178,500 บาท
15,178,500 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
337,592,400 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
114,131,900 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้ องกันการชะล ้างพังทลายของดินบนพื้นที่ท่มี คี วามลาดชัน และฟื้ นฟูดนิ เพือ่ เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดนิ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดนิ
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพือ่ ป้ องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิม่ เติม
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่ น
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
879,194,800 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
879,194,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
8.8255
8.8255

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
105.3064
105.3064
-

รวม
114.1319
114.1319

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
10,950
11,000
11,000
11,000
11,000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่โครงการหลวงได้รบั การ
( 9,431 )
อนุรกั ษ์และฟื้ นฟู
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รบั การพัฒนา
( 68.90 )
ตามหลักวิชาการไม่นอ้ ยกว่า
ล้านบาท
421.0469
114.1319
114.3966
114.6693
114.9501
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
421.0469
114.1319
114.3966
114.6693
114.9501
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

4.9420
416.1049
-

8.8255
105.3064
-

9.0902
105.3064
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

9.3629
105.3064
-

9.6437
105.3064
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) วัสดุสาํ นักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 11,112 หน่วย)

114,131,900 บาท
8,825,500
8,825,500
3,060,200
928,000
588,300
820,000
300,000
3,129,000
105,306,400
105,306,400
105,306,400
9,947,600
9,947,600

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

95,358,800 บาท
95,358,800 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
223,460,500 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเอง โดยการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวติ ให้ชมุ ชน
เกิดความพออยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรให้ดขี ้นึ
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทวั ่ ประเทศ
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
1,355,265,700 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,355,265,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
75.8353
75.8353

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
147.6252
147.6252
-

รวม
223.4605
223.4605

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
134,150
106,870
106,870
106,870
106,870
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
( 121,681 )
พระราชดําริได้รบั การพัฒนา
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการพระราชดําริได้รบั การ
( 72.56 )
พัฒนาตามหลักวิชาการไม่นอ้ ยกว่า
ล้านบาท
447.4985
223.4605
225.7355
228.0788
230.4924
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
447.4985
223.4605
225.7355
228.0788
230.4924
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

156.5992
290.8993
-

75.8353
147.6252
-

78.1103
147.6252
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

80.4536
147.6252
-

82.8672
147.6252
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า โครงการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วด้านการเกษตรเขาชะงุม้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ราชบุรี 1 คัน
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 120 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 2,456 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

223,460,500 บาท
75,835,300
75,835,300
4,664,000
1,408,000
541,500
10,900,000
5,586,500
52,735,300
147,625,200
147,625,200
1,559,500
88,000
88,000

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

236,900 บาท
236,900 บาท
1,234,600 บาท
134,600 บาท

1,100,000
146,065,700
9,240,200
9,240,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,825,000 บาท
3,825,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
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2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 37 รายการ (รวม 44,766 หน่วย)

132,800,500 บาท
132,800,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

751,392,500 บาท
718,324,700 บาท

1. วิสยั ทัศน์
กรมวิชาการเกษตรเป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นเลิศด้านการวิจยั และพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร
และเป็ นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. พันธกิจ
1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุม่ เป้ าหมาย
2. กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุพ์ ชื และปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบ
การตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
3. อนุ รกั ษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลนิ ทรีย ์
4. กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายทีก่ รมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. สนับสนุนงานวิจยั ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ ให้ได้เทคโนโลยีและพันธุพ์ ชื พันธุใ์ หม่
ทีเ่ หมาะสมกับพื้นที่ และคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
เพิม่ ขึ้น
2. สนับสนุนการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตรทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมสู่การ
ใช้ประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
3. ดูแลและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียพันธุพ์ ชื แมลงศัตรูพชื
และจุลนิ ทรีย ์ ทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวิจยั และพัฒนา
4. พัฒนาการให้บริการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรให้ตรงตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ สร้างความมันใจ
่ น่าเชื่อถือ และเป็ นทีย่ อมรับของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ
5. ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการผลิตพืชทีเ่ หมาะสมในพื้นทีใ่ ห้แก่เกษตรกรในโครงการพระราชดําริ
สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นทีข่ องตนเองได้
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม
พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กํากับ ดูแล

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนปัจจัยการผลิต
และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตาม
มาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกํากับ

ตัวอย่าง/
ราย/ฉบับ

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ: ร้อยละจํานวนปัจจัย
การผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เกษตรกรมีความรูม้ ีความเข้าใจในการผลิต
พืชและทักษะด้านพืช
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
การให้บริการทางวิชาการด้านพืช

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ: เกษตรกรผูร้ บั บริการ
ได้รบั การพัฒนาความรูเ้ พิม่ ขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. งานวิจยั ด้านพืชได้รบั การสนับสนุ น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนผลงานวิจยั และ
โครงการวิจยั เดี่ยวที่ดาํ เนินการ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
751.3925
718.3247
601.5350
624.9360
630.7270
751.3925
718.3247
601.5350
624.9360
630.7270
-

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

-

93

93

93

93

374.9212
-

353.5095
-

306.2000
-

316.9000
-

321.5000
-

12,000

12,000

12,500

13,000

13,500

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ล้านบาท
ล้านบาท

98.4707
-

90.4159
-

126.6500
-

137.4100
-

137.4600
-

แผน
งานวิจยั
และ
โครงการ
วิจยั เดี่ยว

155

227

261

286

313

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนผลงานวิจยั และ
เทคโนโลยีท่นี าํ ไปใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตพืชให้กบั เกษตรกร

เรื่อง

11

12

13

14

15

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพันธุกรรมพืช
จุลนิ ทรียเ์ ห็ดแมลงที่อนุรกั ษ์ไว้ใช้ประโยชน์
เพิม่ ขึ้น

สายพันธุ ์

36,500

40,000

40,000

40,000

40,000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

278.0006
-

274.3993
-

168.6850
-

170.6260
-

171.7670
-

ราย

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

627,908,800 บาท
627,908,800 บาท

90,415,900 บาท
90,415,900 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
480.8921
399.5780

งบลงทุน
219.5024
210.4006

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
5.7097
5.7097

ผลผลิตที่ 1 : งานวิจยั ด้านพืชและ
เทคโนโลยีการเกษตร

133.3859

123.0832

5.7097

ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

266.1921

87.3174

-

-

353.5095

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

81.3141

9.1018

-

-

90.4159

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

81.3141

9.1018

-

-

90.4159

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่ายอืน่
12.2205
12.2205

รวม
718.3247
627.9088

12.2205

274.3993
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
627,908,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจยั ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
274,399,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ให้ได้พนั ธุพ์ ชื และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพือ่ รวบรวมพันธุพ์ ชื แมลง และจุลนิ ทรีย ์ เพือ่ ใช้ในการพัฒนางานวิจยั และเป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู ้
แก่ประชาชนทัว่ ไป
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
133.3859
19.8591
70.2168
43.3100

รวมทัง้ สิ้น
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
2. วิจยั และพัฒนา
3. การขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สู่การใช้ประโยชน์

งบลงทุน
123.0832
123.0832
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5.7097
12.2205
5.7097
12.2205
-

รวม
274.3993
19.8591
211.2302
43.3100

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แผนงานวิจยั
155
227
261
286
313
เชิงปริมาณ : จํานวนแผนวิจยั หลักที่ดาํ เนินการ
และ
( 155 )
โครงการวิจยั
เดีย่ ว

เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานวิจยั และเทคโนโลยีท่นี าํ ไปใช้
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กบั เกษตรกร

เรื่อง

11
( 11 )

12

13

14

15

เชิงปริมาณ : จํานวนพันธุกรรมพืชจุลนิ ทรีย ์ เห็ด แมลง
ที่อนุรกั ษ์ไว้ใช้ประโยชน์

สายพันธุ ์

36,500
( 36,500 )

40,000

40,000

40,000

40,000

รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ

ล้านบาท

278.0006

274.3993

168.6850

170.6260

171.7670

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

278.0006
142.9180
116.8948
5.3873
12.8005
-

274.3993
133.3859
123.0832
5.7097
12.2205
-

168.6850
147.7270
5.9580
15.0000
-

170.6260
149.6680
5.9580
15.0000
-

171.7670
150.8090
5.9580
15.0000
-

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : งานวิจยั ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(10) ค่าจัดนิทรรศการ
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(15) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

274,399,300 บาท
133,385,900
73,385,900
1,509,300
5,610,300
1,152,000
768,000
1,152,000
100,000
10,264,500
3,860,100
23,800
1,507,300
1,236,700
6,769,900
2,945,400
2,564,900
33,921,700
60,000,000
45,000,000
3,750,000
11,250,000
123,083,200
123,083,200
92,062,700
6,879,000
3,376,000

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

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลปลาบ่า อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 1 คัน

1,214,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,214,000 บาท
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(4) รถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 3,000 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 80 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 197 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 45 รายการ (รวม 48 หน่วย)

1,075,000 บาท
3,452,900 บาท
3,452,900 บาท
11,603,000 บาท
7,203,000 บาท

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน

1,100,000 บาท

(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน

1,100,000 บาท

(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลวิสยั ใต้ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 คัน

1,100,000 บาท

(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 145 รายการ (รวม 161 หน่วย)

1,100,000 บาท
500,800 บาท
500,800 บาท
69,627,000 บาท
40,858,400 บาท

(2) เครือ่ งย่อยตัวอย่างชนิดไมโครเวฟ ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 1 เครือ่ ง

1,377,900 บาท

(3) ชุดเครือ่ งสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ ตําบลรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย 1 ชุด

2,271,100 บาท

(4) ชุดเครือ่ งสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ ตําบลห้วยนํา้ ขาว อําเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 1 ชุด

2,086,500 บาท

(5) ชุดตรวจลายพิมพ์ดเี อ็นเอของพืช ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,605,000 บาท

(6) เครือ่ งวิเคระห์ธาตุอาหารในสภาวะอนุภาค (AAS) ตําบลจรเขส้ ามพัน
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครือ่ ง

1,300,000 บาท

(7) เครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ในดินและพืช
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,280,000 บาท

(8) ถังหมักจุลนิ ทรียใ์ นสภาวะไร้อากาศแบบแรงบิดสูง แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท
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(9) เครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้อแบบสเปรย์นาํ้ ขนาด 350 ลิตร พร้อมเครือ่ งปิ ด
ปากถุงเพาซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,003,600 บาท

(10) เครือ่ งแก๊สโครมาโทกราฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1 เครือ่ ง

3,000,000 บาท

(11) เครือ่ งวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(12) เครือ่ งอบทําผงแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

1,700,000 บาท

(13) ตูค้ วบคุมอุณหภูมคิ วามชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1 ตู ้

1,444,500 บาท

(14) กล ้องจุลทรรศน์ ระบบ Differential Interference Contrast (DIC)
พร้อมชุดถ่ายภาพและประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

1,700,000 บาท
31,020,500 บาท
1,526,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

1,526,100 บาท
15,287,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

15,287,100 บาท
1,205,300 บาท
1,205,300 บาท
1,874,900 บาท
1,874,900 บาท
1,055,900 บาท
1,055,900 บาท
197,800 บาท
197,800 บาท

141

2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

5,709,700 บาท
5,709,700 บาท

1) ค่าบํารุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific
Coconut Community : APCC)

750,000 บาท

6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
3,373,400 บาท
3,373,400 บาท

2) ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for
Horticultural Science : ISHS)
3) ค่าบํารุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers :
IAHP)

56,300 บาท

4) ค่าบํารุงกลุม่ ทีป่ รึกษาว่าด้วยการวิจยั การเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative
Group on International Agricultural Research : CGIAR)

3,750,000 บาท

9,000 บาท

5) ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมเอเซียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจยั เกษตร (Asia Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)

375,000 บาท

6) ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุร์ ะหว่างประเทศ (International
Seed Testing Association : ISTA)
7) ค่าบํารุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy

409,900 บาท
9,300 บาท

8) ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุแ์ ห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก (The Asia
& Pacific Seed Association : APSA)
9) ค่าบํารุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the
Pacific : RENPAP
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

10,200 บาท
340,000 บาท
12,220,500 บาท
12,220,500 บาท
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353,509,500 บาท
8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพือ่ ประโยชน์
ทัง้ ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคในประเทศและของผูบ้ ริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยการใช้มาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพชื ออกใบรับรองและควบคุมกํากับ
ดูแลตาม พ.ร.บ.

งบดําเนิ นงาน
266.1921
266.1921

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
87.3174
87.3174
-

รวม
353.5095
353.5095

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ตัวอย่าง/ราย/
135,500/
135,000/
134,500/
13,400/
129,320/
เชิงปริมาณ : จํานวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์
ฉบั
บ
60,000/
55,000/
50,000/
45,000/
42,000/
เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรม
315,000
310,000
305,000
300,000
262,000
วิชาการเกษตรกํากับ
( 100,000/
38,000/
200,000 )
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจํานวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจาก
ร้านค้าผ่านมาตรฐาน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

93

93

93

93

ล้านบาท

374.9212

353.5095

306.2000

316.9000

321.5000

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

374.9212
287.1609
87.7603
-

353.5095
266.1921
87.3174
-

306.2000
306.2000
-

316.9000
316.9000
-

321.5000
321.5000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุการเกษตร
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400
ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

353,509,500 บาท
266,192,100
217,592,100
665,000
14,890,600
6,798,000
12,516,100
68,270,100
1,487,900
3,198,100
2,288,600
12,688,200
4,310,400
467,300
1,347,100
5,059,600
61,453,900
1,441,100
8,654,200
11,558,000
497,900
48,600,000
33,600,000
7,000,000
8,000,000
87,317,400
87,317,400
42,430,200
6,802,000
4,374,000

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

1,214,000 บาท
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(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400
ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)
(2) เครือ่ ง Liquid chromatography-mass spectromotry (LC-MS/ms)
ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือ่ ง

1,214,000 บาท
35,628,200 บาท
6,978,200 บาท

16,000,000 บาท

(3) เครือ่ งมือวิเคราะห์หาธาตุโลหะ ตําบลท่าพระ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครือ่ ง

3,750,000 บาท

(4) เครือ่ งแก๊สโครมาโทกราฟ ตําบลท่าช้าง อําเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครือ่ ง

3,000,000 บาท

(5) เครือ่ งเพิม่ ปริมาณและตรวจสอบสารพันธุกรรม แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

5,900,000 บาท
44,887,200 บาท
7,081,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

7,081,900 บาท
33,383,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,683,000 บาท

(2) อาคารปฏิบตั กิ ารตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตําบลแม่เหียะ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

29,700,000 บาท
530,200 บาท
530,200 บาท
881,000 บาท
881,000 บาท
3,011,100 บาท
3,011,100 บาท
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90,415,900 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
90,415,900 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษ
ปี พ.ศ. 2561 ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล ้องกับแผนแม่บทของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และแผนแม่บทของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
- เพือ่ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นวิชาการเกษตรด้านพืช
และโครงการพิเศษให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชท้องถิน่ เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจเข้าถึง
องค์ความรูท้ ่ถี กู ต้องและเหมาะสม และได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ในการนําไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษ
- เพือ่ ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทวั ่ ประเทศ
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
590,406,600 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
590,406,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
81.3141
81.3141

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9.1018
9.1018
-

รวม
90.4159
90.4159

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การให้บริการทาง
12,000
12,000
12,500
13,000
13,500
วิชาการด้านพืช
( 11,500 )
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผูร้ บั บริการได้รบั การ
พัฒนาความรูเ้ พิม่ ขึ้น

ร้อยละ

90
(-)

90

90

90

90
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
98.4707
90.4159

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน
126.6500

137.4100

137.4600

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

126.6500
126.6500
-

137.4100
137.4100
-

137.4600
137.4600
-

98.4707
98.2297
0.2410
-

90.4159
81.3141
9.1018
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(15) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

90,415,900 บาท
81,314,100
71,314,100
300,000
8,725,900
785,200
294,100
270,100
11,785,800
238,200
675,100
13,021,600
1,042,400
182,300
85,100
1,404,400
12,726,100
19,777,800
10,000,000
10,000,000
9,101,800
9,101,800
2,737,000
1,751,000
1,751,000

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

796,000 บาท
796,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
165,000 บาท
165,000 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

6,364,800 บาท
4,384,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

4,384,800 บาท
1,980,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,980,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

869,651,900 บาท
841,901,600 บาท

1. วิสยั ทัศน์
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็ นองค์กรทีม่ งุ่ มันในการส่
่
งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดมี สี ุขอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ให้มคี วามเข้มแข็ง และสามารถพึง่ พาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มขี ดี ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
4. ศึกษา วิจยั และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ
ในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานและพึง่ พาตนเองได้
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรได้รบั การ
บริการทางการเกษตร และพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ราย

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
869.6519
841.9016
640.9327
641.0827
641.0827
869.6519
841.9016
640.9327
641.0827
641.0827
-

87,555

91,865

91,865

91,865

91,865

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกร
ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถ
เพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ร้อยละ

70

70

70

70

70

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เกษตรกรได้รบั การพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง

ล้านบาท
ล้านบาท

769.0787
-

750.1002
-

547.7313
-

547.7313
-

547.7313
-

61,400

62,500

62,500

62,500

62,500

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกร
ที่ได้รบั การพัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู ้
ไปใช้ในการทําการเกษตรของตนเองได้

ร้อยละ

70

70

70

70

70

ล้านบาท
ล้านบาท

97.2732
-

88.2014
-

88.2014
-

88.2014
-

88.2014
-

1,800

1,800

2,000

2,000

2,000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทาง
ของโครงการหลวง

ราย

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั
การถ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิตพืชในพื้นที่
โครงการหลวง และเหมาะสมกับศักยภาพ
ของชุมชน

ราย

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรูท้ ่ไี ด้รบั
ไปพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีรายได้เพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

3.3000
-

3.6000
-

5.0000
-

5.1500
-

5.1500
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

750,100,200 บาท
750,100,200 บาท

91,801,400 บาท
91,801,400 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
596.5342
504.7328

งบลงทุน
205.3689
205.3689

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ

504.7328

205.3689

-

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

91.8014

-

-

-

91.8014

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

3.6000

-

-

-

3.6000

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

88.2014

-

-

-

88.2014

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่ายอืน่
39.9985
39.9985

รวม
841.9016
750.1002

39.9985

750.1002
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค์ :
- ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง
- เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

750,100,200 บาท
750,100,200 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาเกษตรกร
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

งบดําเนิ นงาน
504.7328
173.5685
3.0000
328.1643

งบลงทุน
205.3689
205.3690

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
39.9985
18.0000
21.9985

รวม
750.1002
191.5685
3.0000
555.5317

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
87,555
91,865
91,865
91,865
91,865
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรได้รบั การบริการ
( 61,421 )
ทางการเกษตรและพัฒนาให้มคี วามเข็มแข็ง
ร้อยละ
70
70
70
70
70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รบั การส่งเสริม
( 36.42 )
และพัฒนาให้สามารถเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ล้านบาท
769.0787
750.1002
547.7313
547.7313
547.7313
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
769.0787
750.1002
547.7313
547.7313
547.7313
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

578.6675
148.6772
41.7340
-

504.7328
205.3689
39.9985
-

505.9973
41.7340
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

505.9973
41.7340
-

505.9973
41.7340
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(10) ค่าโล่และเงินรางวัล
(11) ค่าบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์
(15) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 150 รายการ (รวม 238 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 65 รายการ (รวม 70 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสือ่ สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

750,100,200 บาท
504,732,800
386,978,500
11,461,000
45,523,900
2,960,000
1,000,000
960,000
160,838,500
113,059,000
45,000
6,001,200
1,698,000
4,000,000
3,782,900
2,000,000
2,000,000
31,649,000
117,754,300
62,661,600
5,093,300
14,499,400
35,500,000
205,368,900
205,368,900
85,891,000
7,146,000
7,146,000

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

58,605,000 บาท
46,465,000 บาท

1,214,000 บาท
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(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ กองวิจยั และพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,214,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรอําเภอ
เมืองราชบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน

1,214,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน

1,214,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ระนองตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

1,214,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ปทุมธานี ตําบลบา้ นฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

1,214,000 บาท

1,214,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ ์ ตําบลกาฬสินธุ ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

1,214,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม 1 คัน

1,214,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี ตําบลรัว้ ใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 220 หน่วย)
(2) ระบบป้ องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายเสมือน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,214,000 บาท
18,250,000 บาท
5,098,000 บาท

13,152,000 บาท
1,890,000 บาท
1,890,000 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 112 รายการ (รวม 112 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพือ่ การยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ด้านพันธุพ์ ชื เพาะเลี้ยง
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
5) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
(สถาบันเทคโนโลยีกาํ ปงสปื อ) กรมส่งเสริมการเกษตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

119,477,900 บาท
46,198,700 บาท
46,198,700 บาท
1,137,600 บาท
1,137,600 บาท
42,734,200 บาท
42,734,200 บาท
22,653,700 บาท
22,653,700 บาท
6,753,700 บาท
6,753,700 บาท
39,998,500 บาท
18,388,700 บาท
4,000,000 บาท
14,000,000 บาท
2,609,800 บาท

1,000,000 บาท
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91,801,400 บาท
8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
3,600,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง มีทกั ษะองค์ความรูก้ ารผลิตทางการเกษตรที่ถกู ต้องและเหมาะสม
กับศักยภาพพื้นที่
- เพือ่ ให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ลดรายจ่ายและเกิดรายได้
จากการจําหน่ายผลผลิต
- สามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยัง่ ยืน
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พฒั นาโครงการหลวง จํานวน 38 แห่ง ในพื้นที่ดาํ เนินงานของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพูน และ
จังหวัดพะเยา
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
30,585,100 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
30,585,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งบดําเนิ นงาน
3.6000
3.6000

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
3.6000
3.6000

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอด
6,300
1,800
2,000
2,000
2,000
ความรูด้ า้ นการผลิตพืชในพื้นที่โครงการหลวง
( 6,050 )
และเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
80
80
80
80
80
สามารถนําความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปพัฒนาการผลิตของตนเอง
( 86.11 )
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิม่ ขึ้น
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
11.9851
3.6000
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

11.9851
11.9851
-

3.6000
3.6000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน
5.0000

5.0000

5.0000

5.0000
5.0000
-

5.0000
5.0000
-

5.0000
5.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,600,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร

3,600,000
3,600,000
185,000
1,350,000
2,065,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

160

88,201,400 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สนองงานโครงการพระราชดําริ
- เพือ่ ขยายองค์ความรูโ้ ครงการพระราชดําริ
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
77 จังหวัด
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
450,078,800 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
450,078,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
88.2014
88.2014

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
88.2014
88.2014

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
61,400
62,500
62,500
62,500
62,500
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสริม
( 11,050 )
และพัฒนาอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง
ร้อยละ
70
70
70
70
70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รบั พัฒนาอาชีพ
( 18.00 )
สามารถนําความรูไ้ ปใช้ในการทําการเกษตร
ของตนเองได้
ล้านบาท
97.2732
88.2014
88.2014
88.2014
88.2014
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
97.2732
88.2014
88.2014
88.2014
88.2014
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

97.2732
-

88.2014
-

88.2014
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

88.2014
-

88.2014
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุการเกษตร

88,201,400 บาท
88,201,400
88,201,400
2,509,700
200,000
14,585,200
35,119,700
160,000
35,626,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

1,086,177,500 บาท
886,648,000 บาท

1. วิสยั ทัศน์
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเข้มแข็ง เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกํากับดูแลสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร และการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั การส่งเสริม กํากับ แนะนําการดําเนินงานให้มคี วามเข้มแข็ง
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกในด้านเศรษฐกิจและสังคม
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรได้รบั การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาสูม่ าตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา

แห่ง

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
มีศกั ยภาพในการให้บริการสมาชิก
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสถาบัน
เกษตรกร/หมู่บา้ นในพื้นที่โครงการหลวง
ได้รบั การส่งสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสถาบันเกษตรกร/
โรงเรียน/กลุม่ ชาวบ้านในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การสหกรณ์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,086.1775
886.6480
720.7223
754.6525
794.1191
1,086.1775
886.6480
720.7223
754.6525
794.1191
-

13,193

13,136

13,300

13,400

13,500

994.2472
-

825.5296
-

674.3174
-

707.0564
-

741.4323
-

แห่ง

89

91

93

95

97

แห่ง

998

1,037

1,040

1,050

1,060

91.9303
-

61.1184
-

46.4049
-

47.5961
-

52.6868
-

ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

825,529,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้ และสร้างการเติบโต
จากภายใน

825,529,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

61,118,400 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

61,118,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั
การแนะนําส่งเสริมและกํากับ
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1
1

ปี 2561
11.9600
11.9600
11.9600

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 11,960,000 บาท

-

-

166

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
656.5274
618.6002

งบลงทุน
117.7878
117.7878

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
101.9945
78.8033

618.6002

117.7878

78.8033

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

37.9272

-

23.1912

-

61.1184

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

9.9981

-

1.1939

-

11.1920

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

27.9291

-

21.9973

-

49.9264

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ได้รบั การแนะนําส่งเสริมและกํากับ

งบรายจ่ายอืน่
10.3383
10.3383

รวม
886.6480
825.5296

10.3383

825.5296
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
825,529,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั การแนะนํ าส่งเสริมและกํากับ
825,526,900 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตัง้ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
การดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
และพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพือ่ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร เพิม่ ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ให้มมี ลู ค่าเพิม่ และได้มาตรฐาน และเพิม่ ช่องทางการจําหน่าย
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
2. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไยปี 2548
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4. ชดเชยนํา้ นมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผูร้ บั ซื้อประสบอุทกภัยปี 2554
5. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

งบดําเนิ นงาน
618.6002
7.0000
14.1571
597.4431

งบลงทุน
117.7878
15.1625
102.6253

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
78.8033
10.3383
58.5300
10.1015
10.1718
10.3383

รวม
825.5296
7.0000
58.5300
29.3196
10.1015
720.5785

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
13,193
13,136
13,300
13,400
13,500
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั
( 10,580 )
การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ราย
50,000
50,000
50,000
50,000
เชิงปริมาณ : จํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร/
กลุม่ เกษตรกรเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ
3
3
3
3
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกรเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : รักษาค่าเป้ าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน
(-)
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : รักษาค่าเป้ าหมายกลุม่ เกษตรกรผ่าน
90
90
90
90
90
มาตรฐานไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
แผน
แผน
(ผล)*
994.2472
825.5296
626.3787
112.9996
220.3912
34.4777
-

618.6002
117.7878
78.8033
10.3383
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
แผน
674.3174

707.0564

741.4323

654.7802
9.1989
10.3383
-

687.5192
9.1989
10.3383
-

721.8951
9.1989
10.3383
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั การแนะนํ าส่งเสริมและกํากับ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(3) ค่าธรรมเนียมศาล
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

825,529,600 บาท

59,856,500
12,016,500
11,960,000
11,960,000
11,960,000
11,960,000

618,600,200
577,246,900
565,286,900
9,329,900
3,515,200
2,000,000
255,115,400
26,661,400
12,537,700
6,719,700
4,328,700
102,643,300
84,454,000
23,753,600
19,123,300
1,600,000
3,707,900
2,834,800
4,344,000
2,618,000
11,960,000

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

41,353,300
18,755,500
2,074,700
12,353,600
2,762,400
5,407,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ลา้ นบาท
รวม 57 รายการ (รวม 136 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ลา้ นบาท
รวม 39 รายการ (รวม 58 หน่วย)

117,787,800
117,787,800
78,688,500
6,213,000
6,213,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

55,873,000 บาท
49,433,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรีจงั หวัด
ชลบุรี 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ลา้ นบาท
รวม 126 รายการ (รวม 389 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ เชื่อมโยงกับระบบ
จดทะเบียนกลุม่ เกษตรกร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ลา้ นบาท
รวม 28 รายการ (รวม 40 หน่วย)

1,288,000 บาท
15,162,500 บาท
10,162,500 บาท

5,000,000 บาท
1,440,000 บาท
1,440,000 บาท

171

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 26 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 22 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2) เงินอุดหนุนเพิม่ ศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจาย
สินค้าของสหกรณ์
3) เงินอุดหนุนบํารุงองค์กรระหว่างประเทศ
4) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพือ่ ชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลําไย
ปี 2548
5) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ
6) เงินอุดหนุนชดเชยนํา้ นมโคเททิ้งเนื่องจากโรงงานผูร้ บั ซื้อประสบอุทกภัย
ปลายปี 2554
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจัดที่ดนิ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

39,099,300 บาท
7,442,800 บาท
7,442,800 บาท
12,475,500 บาท
12,475,500 บาท
9,414,100 บาท
9,414,100 บาท
3,124,500 บาท
3,124,500 บาท
6,642,400 บาท
6,642,400 บาท
78,803,300 บาท
78,803,300 บาท
5,000,000 บาท
974,800 บาท
85,000 บาท
58,530,000 บาท
4,112,000 บาท
10,101,500
10,338,300
1,110,600
9,227,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
61,118,400 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
11,192,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงให้มคี วามเข้มแข็ง
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน น่าน กําแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก และลําปาง
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
110,095,300 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
110,095,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
9.9981
9.9981

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.1939
1.1939
-

รวม
11.1920
11.1920

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บา้ นในพื้นที่
แห่ง
330
91
93
95
97
โครงการหลวงได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
( 330 )
ด้านการสหกรณ์
ร้อยละ
5
5
5
5
5
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่
(5)
โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึ้น
ล้านบาท
65.8084
11.1920
10.4980
11.0229
11.5740
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
65.8084
11.1920
10.4980
11.0229
11.5740
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

37.1498
4.6485
24.0101
-

9.9981
1.1939
-

10.4980
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

11.0229
-

11.5740
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ลา้ นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

11,192,000 บาท
9,998,100
9,998,100
3,946,600
5,006,400
934,500
110,600
1,193,900
1,193,900
398,900
398,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

795,000 บาท
795,000 บาท
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8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
49,926,400 บาท
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินการช่วยชาวเขาให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการปลูกพืชที่มปี ระโยชน์และมีมาตรฐานความเป็ นอยู่
ที่ดขี ้นึ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุง้ เน้นการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ในด้านการป้ องกันและลดความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติต่างๆ
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริทวั ่ ประเทศ
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
306,214,400 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
306,214,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

งบดําเนิ นงาน
27.9291
27.9291

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
21.9973
21.9973
-

รวม
49.9264
49.9264

พระราชดําริ
8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุม่
แห่ง
1,791
1,037
1,040
1,050
1,060
ชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
( 1,791 )
ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์
ร้อยละ
5
5
5
5
5
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ
(5)
มีปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึ้น
ล้านบาท
142.6951
49.9264
35.9069
36.5732
41.1128
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
142.6951
49.9264
35.9069
36.5732
41.1128
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

67.3071
75.3880
-

27.9291
21.9973
-

29.3256
6.5813
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

30.7919
5.7813
-

32.3315
8.7813
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ลา้ นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 53 หน่วย)
3) เงินอุดหนุนเพือ่ ดําเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
4) เงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

49,926,400 บาท
27,929,100
27,929,100
10,837,600
438,000
13,597,500
2,056,000
1,000,000
21,997,300
21,997,300
2,261,000
2,261,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,955,000 บาท
10,955,000 บาท
932,500 บาท
7,848,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

269,863,600 บาท
229,877,500 บาท

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรนําด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยัง่ ยืนสู่สากล
2. พันธกิจ
1. อนุ รกั ษ์และคุม้ ครองพันธุกรรมหม่อนไหม วัสดุยอ้ มสี และสืบสานวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญา
เกีย่ วกับหม่อนไหม
2. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหม่อนไหมแบบครบวงจร
3. บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการด้านหม่อนไหม
5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า
หม่อนไหม
6. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในภารกิจทีร่ บั ผิดชอบและเป็ นองค์กรแห่งความผาสุก
7. ดําเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือต่างประเทศด้านหม่อนไหม
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
อนุ รกั ษ์และสืบสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ รักษามรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยการพัฒนาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมเข้าสู่
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมและมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี ้นึ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
269.8636
229.8775
209.6913
188.6065
188.6065
269.8636
229.8775
209.6913
188.6065
188.6065
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็ นไปตามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ศูนย์เรียนรูเ้ ชิงอนุรกั ษ์
ด้านหม่อนไหมไม้ยอ้ มสีและผ้าไหม

แห่ง

12

15

15

17

17

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพในด้านหม่อนไหม

ราย

710

1,000

1,850

1,950

2,050

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รบั การบริการ
พันธุห์ ม่อนไหมและวัสดุยอ้ มสี

ราย

8,500

10,000

10,000

12,000

15,000

255.4532
-

215.4671
-

195.2809
-

174.1961
-

174.1961
-

1,000

1,000

2,100

2,200

2,300

14.4104
-

14.4104
-

14.4104
-

14.4104
-

14.4104
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. กษตรกรในพื้นที่โครงการได้รบั การส่งเสริม
พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญา
เศรษฐพอเพียง

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รบั การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ราย

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

215,467,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

215,467,100 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

14,410,400 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14,410,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รบั
การส่งเสริมและพัฒนา
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1
1

ปี 2561
-

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
21.0848
21.0848
21.0848

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน - บาท

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
158.2914
153.7549

งบลงทุน
43.6471
43.6471

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
0.6207
0.6207

ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม
ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา

153.7549

43.6471

0.6207

17.4444

215.4671

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4.5365

-

-

9.8739

14.4104

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

4.5365

-

-

9.8739

14.4104

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่ายอืน่
27.3183
17.4444

รวม
229.8775
215.4671

181

8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา

215,467,100 บาท
215,467,100 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้เกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนําภูมปิ ญั ญาและเทคโนโลยีองค์ความรูด้ า้ นหม่อนไหม
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาการผลิตของตนให้มปี ระสิทธิภาพ
ทําให้ชวี ติ ความเป็ นอยู่ของเกษตรกรมันคง
่ มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพอย่างยัง่ ยืน และสามารถสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสบื ไป
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและเผยแพร่งานวิจยั หม่อนไหม
2. อนุ รกั ษ์และคุม้ ครองหม่อนไหม
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม
5. ผลิตพันธุห์ ม่อนไหมและวัสดุยอ้ มสี
6. สนับสนุ นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

งบดําเนิ นงาน
153.7549
8.7761
36.4744
32.4230
13.5875
52.9711
9.5228

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
43.6471
0.6207
17.4444
0.6432
6.7412
16.0167
0.0600
0.6207
10.0000
27.6304
-

รวม
215.4671
9.4193
43.2156
48.4997
24.2082
80.6015
9.5228

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ศู
น
ย์
เชิงปริมาณ : ศู นย์เรียนรูเ้ ชิงอนุ รกั ษ์ดา้ นหม่อนไหม
12
15
15
17
17
ไม้ยอ้ มสีและผ้าไหม
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ด้านหม่อนไหม
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รบั การบริการพันธุ ์
หม่อนไหมและวัสดุยอ้ มสี
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ราย

(9)
710

1,000

1,850

1,950

2,050

ราย

( 626 )
8,500

10,000

10,000

12,000

15,000

ล้านบาท

( 18,857 )
255.4532

215.4671

195.2809

174.1961

174.1961

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

255.4532
169.7431
62.1529
0.7000
22.8572
-

215.4671
153.7549
43.6471
0.6207
17.4444
-

195.2809
156.7549
21.0848
0.7000
16.7412
-

174.1961
156.7549
0.7000
16.7412
-

174.1961
156.7549
0.7000
16.7412
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุการเกษตร
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(17) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(18) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 34 หน่วย)

215,467,100 บาท
153,754,900
140,757,600
4,409,600
12,221,200
1,338,200
4,382,500
6,800,000
32,495,200
6,099,800
4,500,000
5,583,500
196,300
3,983,600
2,513,300
37,096,900
1,565,800
1,190,000
7,039,800
830,000
4,014,600
2,929,600
50,000
1,217,700
300,000
12,997,300
8,812,200
1,168,500
1,567,000
1,449,600
43,647,100
43,647,100
22,483,000
22,483,000
18,619,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก 1 คัน

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

1,288,000
21,164,100
5,147,400
5,147,400

16,016,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารวิจยั พัฒนามาตรฐานและอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมหม่อนไหม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูเ้ ชิงอนุรกั ษ์ดา้ นหม่อนไหม ไม้ยอ้ มสี
และผ้าไหม
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม
4) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย

บาท
บาท
บาท
บาท

16,016,700 บาท
- บาท
- บาท
63,185,400
15,827,800
26,272,800
21,084,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
620,700
620,700
620,700
17,444,400
703,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,329,200 บาท
4,412,000 บาท
10,000,000 บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ

14,410,400 บาท
14,410,400 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิต์ิ
พระบรมราชินีนาถทีม่ ตี ่อวงการไหมไทย
- เพือ่ ปฏิบตั งิ านสนองตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
- เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นทีโ่ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการพิเศษ รวมทัง้ พื้นทีใ่ กล ้เคียงให้มอี าชีพและมีรายได้เพิม่ ขึ้น
- เพือ่ อนุ รกั ษ์ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านหม่อนไหม ซึง่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป
8.2.1.2 สถานที่ดาํ เนิ นการ
ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบของศู นย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศู นย์
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
72,052,000 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
72,052,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
4.5365
4.5365

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
9.8739
9.8739

รวม
14.4104
14.4104

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
1,000
1,000
2,100
2,200
2,300
อาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 1,124 )
14.4104

14.4104

14.4104

14.4104

14.4104

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

14.4104
4.5365
9.8739
-

14.4104
4.5365
9.8739
-

14.4104
4.5365
9.8739
-

14.4104
4.5365
9.8739
-

14.4104
4.5365
9.8739
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน

14,410,400 บาท
4,536,500
4,536,500
3,997,500
539,000
9,873,900
3,549,900
6,324,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วิสยั ทัศน์
องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการทีด่ นิ สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. จัดทีด่ นิ และบริหารจัดการทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกร
3. พัฒนาพื้นทีแ่ ละส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
4. สนับสนุ นเงินกองทุนการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.เกษตรกรได้รบั สิทธิการเข้าทําประโยชน์ในทีด่ นิ
2.เกษตรกรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรูด้ า้ นเกษตรกรรม

828,246,500 บาท
624,844,400 บาท
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยการจัด
ที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร
ได้รบั สิทธิเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
828.2465
624.8444
886.8577
666.7252
700.9429
828.2465
624.8444
886.8577
666.7252
700.9429
-

ราย

63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดนิ ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ราย

44,090

20,330

20,330

20,330

20,330

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร
ที่เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ

ร้อยละ

95

95

95

95

95

ล้านบาท
ล้านบาท

604.3236
-

545.4744
-

580.1921
-

610.0030
-

641.3847
-

ราย

2,160

2,160

2,500

2,500

2,500

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรได้รบั
การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน

ราย

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางพระราชดํารินาํ ความรูไ้ ปปฏิบตั ิ

ร้อยละ

60

60

60

60

60

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

223.9229
-

79.3700
-

306.6656
-

56.7222
-

59.5582
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
แนวทางพระราชดําริ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางพระราชดําริ

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

545,474,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

545,474,400 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

79,370,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

79,370,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1
1

ปี 2561
15.9401
15.9401
15.9401

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
265.2059
265.2059
265.2059

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 15,940,100 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
508.0344
456.5856

งบลงทุน
114.6442
86.7230

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รบั การจัดที่ดนิ
และคุม้ ครองพื้นที่เกษตรกรรม

393.2615

76.9353

-

ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทาํ กิน

63.3241

9.7877

-

-

73.1118

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

51.4488

27.9212

-

-

79.3700

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ
อนุรกั ษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย

23.2886

26.9201

-

-

50.2087

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

28.1602

1.0011

-

-

29.1613

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่ายอืน่
2.1658
2.1658

รวม
624.8444
545.4744

2.1658

472.3626
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รบั การจัดที่ดินและคุม้ ครองพื้นที่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ จัดหาที่ดนิ กระจายสิทธิท่ดี นิ และจัดที่ดนิ ให้แก่เกษตรกรผูไ้ ร้ท่ดี นิ ทํากิน หรือมีท่ดี นิ เล็กน้อย
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดยการมอบสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดนิ

545,474,400 บาท
472,362,600 บาท

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
393.2615
70.6245
129.6140
193.0230

รวมทัง้ สิ้น
1. ตรวจสอบที่ดนิ
2. บริหารจัดการ
3. จัดที่ดนิ

งบลงทุน
76.9353
59.4864
17.4489

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.1658
2.1658
-

รวม
472.3626
70.6245
191.2662
210.4719

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรได้รบั สิทธิ
( 42,140 )
เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไร่
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
4,800,000 4,800,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ได้รบั การตรวจสอบการถือครองที่ดนิ
( 3,121,778 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าทําประโยชน์
95
95
95
95
95
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
( 66.89 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
511.2326 472.3626
487.3891
511.7584
537.3462
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
511.2326 472.3626
487.3891
511.7584
537.3462
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

420.1312
88.7091
2.3923
-

393.2615
76.9353
2.1658
-

487.3891
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

511.7584
-

537.3462
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การจัดที่ดินและคุม้ ครองพื้นที่เกษตรกรรม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฎิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธกี าร
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(13) ค่าดําเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุก่อสร้าง
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์
(21) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 26 รายการ (รวม 345 หน่วย)

472,362,600 บาท
393,261,500
361,309,000
2,214,000
100,598,500
13,764,000
134,260,000
4,975,000
4,617,100
3,786,000
9,956,000
22,999,400
14,085,400
2,397,700
4,924,600
8,975,000
5,696,100
8,922,500
950,000
1,320,000
1,300,000
500,000
14,967,700
100,000
31,952,500
19,713,800
1,540,200
4,193,000
1,259,300
5,246,200
76,935,300
76,935,300
72,235,900
13,869,000
13,869,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 40 รายการ (รวม 52 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 224 รายการ (รวม 917 หน่วย)
(2) โปรแกรมสํารวจรังวัดและทําแผนทีแ่ ปลงทีด่ นิ สํานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

40,918,000 บาท
40,918,000 บาท
12,972,900 บาท
11,772,900 บาท

1,200,000 บาท
4,476,000 บาท
4,476,000 บาท
4,699,400 บาท
4,699,400 บาท
4,699,400 บาท
2,165,800 บาท
2,165,800 บาท

194

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทํากิน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมันคงในการประกอบอาชี
่
พ

73,111,800 บาท

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
63.3241
2.5822
32.9756
17.2308
10.5355

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาผูแ้ ทนเกษตรกร
2. พัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดนิ
3. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
4. พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดนิ

งบลงทุน
9.7877
9.7877
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
73.1118
2.5822
42.7633
17.2308
10.5355

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
44,090
20,330
20,330
20,330
20,330
ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
( 30,145 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
60
60
60
60
60
ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาอาชีพนําความรูไ้ ปปฏิบตั ิ
(-)
ล้านบาท
93.0910
73.1118
92.8030
98.2446
104.0385
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
93.0910
73.1118
92.8030
98.2446
104.0385
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

83.1379
9.9531
-

63.3241
9.7877
-

92.8030
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

98.2446
-

104.0385
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่า
ที่ทํากิน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

73,111,800 บาท
63,324,100
63,324,100
8,203,600
4,807,000
30,848,400
720,100
3,753,000
14,920,000
72,000
9,787,700
9,787,700
9,787,700
8,103,400
8,103,400

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

1,684,300 บาท
1,684,300 บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุ รกั ษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มกี ารประกอบอาชีพผสมผสาน ทัง้ อาชีพทางการเกษตรและอาชีพทางการผลิตสินค้า
ประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็ นแหล่งฝึ กทักษะในการประกอบอาชีพ เพิม่ รายได้ให้แก่
เกษตรกร และเป็ นศูนย์รวบรวมอนุรกั ษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

79,370,000 บาท
50,208,700 บาท

8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในที่ดนิ พระราชทาน ตําบลราชคราม ช้างใหญ่ และโพธิ์แตง
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)
1,241,201,300 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,241,201,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
23.2886
23.2886

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
26.9201
26.9201
-

รวม
50.2087
50.2087

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน
( 1,130 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสริม
60
60
60
60
60
อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนําความรูไ้ ปปฏิบตั ิ
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
848.6988
50.2087
277.0974
25.6756
26.9593
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
848.6988
50.2087
277.0974
25.6756
26.9593
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

159.3795
689.3193
-

23.2886
26.9201
-

24.4530
252.6444
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

25.6756
-

26.9593
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุ รกั ษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย

50,208,700 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

23,288,600
15,288,600
80,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างทีม่ คี าํ สัง่
แต่งตัง้ จากทางราชการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่ารับรองและพิธกี าร
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่

1,287,000
786,100
4,964,800
6,536,000
140,000
54,000
708,000
612,700
8,000,000
4,831,900
3,140,000
18,100
10,000
26,920,100
26,920,100
26,920,100
10,980,000

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

(1) ขยายเสาไฟฟ้ าแรงสูงสําหรับผังบริเวณและอาคารชุดพักอาศัย
สําหรับอาจารย์ เจ้าหน้าทีน่ กั เรียนศิลปาชีพชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุม่ อาคารชุดพักอาศัยสําหรับ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.โพธิ์แตง
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

10,980,000 บาท
15,940,100 บาท

15,940,100 บาท
602,241,700
100,341,800
121,271,900
99,482,000
15,940,100
265,205,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรู ้ และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ

29,161,300 บาท

8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เขตปฏิรูปที่ดนิ 72 จังหวัด
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
164,809,300 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
164,809,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
28.1602
28.1602

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.0011
1.0011
-

รวม
29.1613
29.1613

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
2,160
2,160
2,500
2,500
2,500
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
( 1,367 )
ได้รบั การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ
ร้อยละ
60
60
60
60
60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ
(-)
นําความรูไ้ ปปฏิบตั ิ
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
40.9690
29.1613
29.5682
31.0466
32.5989
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.9690
29.1613
29.5682
31.0466
32.5989
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

31.1329
9.8361
-

28.1602
1.0011
-

29.5682
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

31.0466
-

32.5989
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่ารับรองและพิธกี าร
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
(11) วัสดุการเกษตร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

29,161,300 บาท
28,160,200
28,140,200
4,256,700
52,000
10,000
5,753,200
11,034,300
70,000
180,000
1,198,400
1,303,000
112,000
4,170,600
20,000
20,000
1,001,100
1,001,100
436,600
159,200
159,200

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

9,500 บาท
9,500 บาท
70,400 บาท
70,400 บาท
197,500 บาท
197,500 บาท
564,500 บาท
564,500 บาท
564,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
103,330,100 บาท
96,596,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรนําด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล
2. พันธกิจ
1. กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
2. รับรองระบบงานผูป้ ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
3. เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกําหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับ
องค์การระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สําหรับสินค้า
เกษตรและอาหาร ทัง้ ระดับทวิภาคี ภูมภิ าคและพหุภาคี
4. มกอช. เป็ นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้า
เกษตรและอาหาร
5. ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็ นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชือ่ มโยง
ข้อมูลทัง้ ในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร
8. ศึกษา วิจยั และพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่ระดับฟาร์มถึง
ผูบ้ ริโภค
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
มาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกับระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลผลิตทางการเกษตร
ทีไ่ ด้มาตรฐาน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ
คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
103.3301
96.5967
63.5996
63.5996
60.3920
103.3301
96.5967
63.5996
63.5996
60.3920
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทํา
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ
สอดคล ้องกับสากล

ร้อยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

103.3301
-

96.5967
-

63.5996
-

63.5996
-

60.3920
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

96,596,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

96,596,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

จํานวน
รายการ
3
1

ปี 2561
3.2076
1.0440

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
3.2076
1.0440

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทัง้
ภาครัฐและเอกชนได้รบั การรับรองจาก มกอช.

1

1.4424

1.4424

-

-

3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1

0.7212

0.7212

-

-

3

3.2076

3.2076

-

-

รวมทัง้ สิ้น

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 3,207,600 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
งบดําเนิ นงาน
45.5289
45.5289

งบลงทุน
10.3844
10.3844

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
0.2758
0.2758

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร

20.5055

10.3844

0.2758

ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รบั การรับรองจาก
มกอช.

10.3018

-

-

8.5965

18.8983

ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

14.7216

-

-

20.4277

35.1493

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่ายอืน่
40.4076
40.4076

รวม
96.5967
96.5967

11.3834

42.5491
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
96,596,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
42,549,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนให้สนิ ค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
20.5055
11.6787
8.8268

รวมทัง้ สิ้น
1. การกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งบลงทุน
10.3844
10.3844

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.2758
11.3834
0.2758
9.0834
2.3000

รวม
42.5491
21.0379
21.5112

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
15
15
15
15
15
เชิงปริมาณ : จํานวนมาตรฐานที่จดั ทําแล ้วเสร็จ
(4)
เรื่อง
300
320
340
360
380
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและ
( 156 )
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร
ล้านบาท
42.0570
42.5491
24.5813
24.5813
23.5373
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
42.0570
42.5491
24.5813
24.5813
23.5373
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

23.2458
0.1017
0.2625
18.4470
-

20.5055
10.3844
0.2758
11.3834
-

20.5055
0.2758
3.8000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

20.5055
0.2758
3.8000
-

19.4615
0.2758
3.8000
-

206

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

42,549,100 บาท

5,221,800
1,045,800
1,044,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000

20,505,500
17,476,500
16,432,500
1,000,200
249,500
3,508,100
690,000
967,600
3,723,400
1,343,600
254,000
515,000
405,000
115,200
90,000
1,297,100
173,800
2,100,000
1,044,000

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

3,029,000
590,400
84,100
231,600
132,000
1,990,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 568 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารักขาพืชภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านสารสนเทศ

10,384,400
10,384,400
10,384,400
9,344,400
9,344,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,040,000 บาท
1,040,000 บาท
275,800
275,800
275,800
11,383,400
7,743,400
400,000
1,300,000
1,940,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่ วยงานตรวจสอบรับรองทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รบั การรับรองจาก
มกอช.

18,898,300 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบการรับรองของหน่วยรับรอง และสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงาน
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
10.3018
6.5773

รวมทัง้ สิ้น
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตาม
มาตรฐานสากล
2. การกํากับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
8.5965
4.1000

3.7245

-

-

4.4965

รวม
18.8983
10.6773
8.2210

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วย
24
24
24
24
24
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบรับรองทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนได้รบั การรับรองระบบงานและตรวจติดตาม จาก
( 18 )
มกอช.
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้าเกษตรและ
อาหารได้รบั การขึ้นทะเบียนและตรวจติดตาม
จาก มกอช.
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อบละ

100

100

100

100

100

(-)
ล้านบาท

22.5903

18.8983

16.2983

16.2983

14.8559

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

22.5903
13.0518
9.5385
-

18.8983
10.3018
8.5965
-

16.2983
10.3018
5.9965
-

16.2983
10.3018
5.9965
-

14.8559
8.8594
5.9965
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : หน่ วยงานตรวจสอบรับรองทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รบั การรับรอง
จาก มกอช.
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่ารับรองและพิธีการ
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(2) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน
และห้องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและเตรียมความพร้อมมาตรฐาน
บังคับ

18,898,300 บาท

7,214,400
1,444,800
1,442,400
1,442,400
1,442,400
1,442,400

10,301,800
8,949,200
7,506,800
268,000
180,000
580,000
1,259,500
1,581,100
544,600
260,000
975,000
380,700
112,000
168,000
905,000
292,900
1,442,400

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

1,352,600
893,400
80,100
214,100
165,000
8,596,500
2,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000,000 บาท
3,996,500 บาท
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8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
35,149,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ให้มรี ะบบการบริหารจัดการเป็ นที่ยอมรับของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การประชุมเจรจาเพือ่ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

งบดําเนิ นงาน
14.7216
14.7216

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20.4277
20.4277

รวม
35.1493
35.1493

8.1.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
4
4
4
4
4
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ขอ้ มูลด้านกฏระเบียบสู่
(2)
สาธารณชน
เรื่อง
5
5
5
5
5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารทีได้รบั
(2)
การแก้ไข
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร
(-)
ส่งออกได้แล ้วเสร็จ
ล้านบาท
38.6828
35.1493
22.7200
22.7200
21.9988
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
38.6828
35.1493
22.7200
22.7200
21.9988
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

18.6411
1.2140
18.8277
-

14.7216
20.4277
-

14.7216
7.9984
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

14.7216
7.9984
-

14.0004
7.9984
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่ารับรองและพิธกี าร
(8) ค่าประชาสัมพันธ์
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(2) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ งเพือ่ แก้ไขปัญหาในการนําเขา้ และ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

35,149,300 บาท

3,606,000
721,200
721,200
721,200
721,200
721,200

14,721,600
12,705,100
11,983,900
450,000
600,000
800,000
1,100,000
4,800,000
800,000
240,000
600,000
900,000
500,000
40,000
122,000
800,000
231,900
721,200

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

2,016,500
1,390,900
118,300
254,300
253,000
20,427,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,698,400 บาท
6,929,300 บาท
1,200,000 บาท
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4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสํานักงานทีป่ รึกษาการเกษตรต่างประเทศเพือ่ พัฒนางาน
ด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร
อาหาร และอาหารสัตว์
6) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นขอ้ มูลด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

3,700,000 บาท
2,400,000 บาท
2,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

291,179,600 บาท
330,824,000 บาท

1. วิสยั ทัศน์
องค์กรชี้นาํ ในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ
เพือ่ ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร
รวมทัง้ จัดทําท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลโครงการทีส่ าํ คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทําและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
และข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
ไปใช้เพือ่ ให้เกษตรกรมันคง
่ ภาคเกษตรมังคั
่ ง่ และทรัพยากรการเกษตรยัง่ ยืน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การนํ ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ
มาตรการทางการเกษตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่มีประสิทธิผล

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
291.1796
330.8240
166.9497
166.9497
166.9497
291.1796
330.8240
166.9497
166.9497
166.9497
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

เรื่อง

5

5

5

5

5

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร

เรื่อง

10

10

10

10

10

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรที่ได้รบั
ความเห็นชอบให้นาํ ไปปฏิบตั ิ

ร้อยละ

90

90

90

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

291.1796
-

330.8240
-

166.9497
-

166.9497
-

166.9497
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

330,824,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

330,824,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1
1

ปี 2561
96.9572
96.9572
96.9572

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 96,957,200 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

งบดําเนิ นงาน
147.0639
147.0639

งบลงทุน
163.8743
163.8743

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

147.0639

163.8743

-

งบรายจ่ายอืน่
19.8858
19.8858

รวม
330.8240
330.8240

19.8858

330.8240
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ นํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบตั ิท่มี ปี ระสิทธิผล
- เป็ นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- เพือ่ ให้การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล

330,824,000 บาท
330,824,000 บาท

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
2. จัดทําและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เศรษฐกิจการเกษตร
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
5. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. จัดทําและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร
7. ดําเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมภิ าค

งบดําเนิ นงาน
147.0639
25.7262
8.2786
8.7715
3.4710
10.4329
62.0598
28.3239

งบลงทุน
163.8743
110.3677
4.2880
2.2740
0.0640
2.3852
23.2022
21.2932

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
19.8858
0.1673
10.2403
0.6450
7.0000
1.8332

รวม
330.8240
136.0939
12.7339
11.0455
13.7753
13.4631
92.2620
51.4503

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
85
85
85
85
85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการบริหารจัดการ
(-)
ล้านบาท
291.1796
330.8240
166.9497
166.9497
166.9497
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
291.1796
330.8240
166.9497
166.9497
166.9497
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

163.9839
108.7209
18.4748
-

147.0639
163.8743
19.8858
-

147.0639
19.8858
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

147.0639
19.8858
-

147.0639
19.8858
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10 คัน

330,824,000 บาท
147,063,900
128,592,500
8,408,500
10,807,200
2,583,900
540,000
33,724,300
7,525,000
1,045,700
12,747,800
3,657,300
27,324,800
6,414,600
6,853,100
363,000
1,914,800
4,682,500
18,471,400
1,273,300
533,000
932,700
10,263,000
5,469,400
163,874,300
163,874,300
63,846,400
2,852,000
2,852,000

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

34,486,000 บาท
21,606,000 บาท

12,880,000 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

8,798,200 บาท

(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท

378,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 92 หน่วย)
(2) ปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,000,000 บาท

(3) ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าการเกษตรต่างประเทศ
ของประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,100,000 บาท

(4) ระบบบริหารสานักงานอัจฉริยะ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,320,000 บาท

2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,500,000 บาท

(1) ระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,500,000 บาท

2.1.1.5 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ

16,210,200 บาท

(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท

803,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ระบบโสตทัศนู ปกรณ์ พร้อมติดตัง้ ห้องประชุมพึง่ บุญ ชัน้ 8
อาคารสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,885,000 บาท

(3) ระบบโสตทัศนู ปกรณ์ พร้อมติดตัง้ สาหรับระบบห้องปฏิบตั กิ ารวอร์รูม
ชัน้ 3 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

11,522,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,027,900 บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

96,957,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น

96,957,200 บาท
238,597,900 บาท

ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ

46,800,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

53,052,700 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

41,788,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

96,957,200 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท

1,037,500 บาท
1,037,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

258,700 บาท
258,700 บาท
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2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
3) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดําริ
4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สนิ ค้าเกษตร
5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําขอ้ มูลเชิงลึกทีเ่ ป็ นเอกภาพ

1,174,500 บาท
1,174,500 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
19,885,800
9,240,300
1,000,000
2,478,200
167,300
7,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
394,124,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
385,138,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรทีม่ งุ่ มันการวิ
่
จยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุ นงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
แบบโครงการหลวง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาพื้นทีส่ ูงอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. การสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนางานของโครงการหลวง การวิจยั ต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
และสร้างนวัตกรรมใหม่ทเ่ี หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
2. การพัฒนาบนฐานความรู ้ เพือ่ สร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม การขยายผลองค์ความรูโ้ ครงการหลวงอย่างเป็ นระบบ และการสร้างรายได้
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เชือ่ มโยงกับตลาดและผูบ้ ริโภค
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็ นแหล่งเรียนรูโ้ ครงการตามแนวพระราชดําริและ
โครงการหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการเกษตรและวัฒนธรรม
4. สนับสนุ นและดําเนินการให้มกี ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง
และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ ดําเนินการ
ให้มกี ารจดทะเบียนสิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่นๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละหุน้ ส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
5. การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Thailand Quality Award)
ทัง้ ด้านการวิจยั การพัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรูโ้ ครงการหลวงไปสู่ชมุ ชน รวมทัง้
การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ชุมชนเป้ าหมายบนพื้นทีส่ ูงมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ด้วยกระบวนการเรียนรู ้
และแหล่งเรียนรูต้ ามแนวทางโครงการหลวงผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยมีการปรับระบบ
การผลิตด้านการเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีความมันคงด้
่ านอาหารและรายได้ทพ่ี อเพียง
ต่อการดํารงชีวติ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รบั การพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรูต้ ามแนวทางโครงการหลวง
และเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึนและ
สามารถพึง่ พาตนเองได้

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
394.1240
385.1384
463.7494
430.1585
450.9383
394.1240
385.1384
463.7494
430.1585
450.9383
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงาน
โครงการหลวง

ร้อยละ

90

90

92

95

95

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ได้นาํ องค์ความรูโ้ ครงการหลวงไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

85

85

87

89

89

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
2. สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรและการบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูเ้ ข้ารับการเรียนรู ้
ราย
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

203.8316
-

225.7546
-

255.4306
-

267.3205
-

287.1003
-

6,000

6,000

6,300

6,600

6,900

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู ้ ร้อยละ
ได้รบั บริการและความเชื่อมันตามหลั
่
ก
ธรรมาภิบาลต่อการทํางานของสถาบัน

85

88

90

92

95

190.2924
-

159.3838
-

208.3188
-

162.8380
-

163.8380
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

159,383,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้
และสร้างการเติบโตจากภายใน

159,383,800 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

225,754,600 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

225,754,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรและการบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
2
2
2

ปี 2561
4.3608
4.3608
4.3608

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
45.4808
45.4808
45.4808

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 4,360,800 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน

-

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
385.1384
159.3838

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรและ
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

-

-

2. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ได้รบั การพัฒนาแบบโครงการหลวง

-

งบดําเนิ นงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
385.1384
159.3838

159.3838

-

159.3838

-

225.7546

-

225.7546

-

225.7546

-

225.7546
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
159,383,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
159,383,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ
เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดําริ และพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทัง้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการเกษตร และวัฒนธรรมที่มคี ุณภาพอย่างยัง่ ยืน
- เพือ่ บริหารและพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มธี รรมาภิบาล การพัฒนาคน ระบบงานเชื่อมโยงการดําเนินงาน
บนฐานความรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็ นแหล่งเรียนรู ้
2. การบริหารและพัฒนาองค์กร

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
159.3838
92.7701
66.6137
-

รวม
159.3838
92.7701
66.6137

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเ้ รียนรูแ้ ละผูเ้ ข้ารับบริการ
( 230,227 )
ที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ร้อยละ

85
(-)

87

87

89

90

เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั บริการ
่
กธรรมาภิบาลต่อการทํางาน
และความเชื่อมันตามหลั
ของสถาบัน

ร้อยละ

85

88

90

92

95

รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

(-)
ล้านบาท

190.2924

159.3838

208.3188

162.8380

163.8380

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

190.2924
190.2924
-

159.3838
159.3838
-

208.3188
208.3188
-

162.8380
162.8380
-

163.8380
163.8380
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(1) รายการไม่ผูกพัน
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(3) โครงการก่อสร้างอาคารแสดงองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและจัดแสดง
ผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

159,383,800 บาท
159,383,800
159,383,800
148,698,800
144,338,000
4,360,800
21,804,000
4,360,800
4,360,800
4,360,800
4,360,800
4,360,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,685,000 บาท
9,200,000 บาท
1,485,000 บาท

- บาท
51,400,000
51,400,000
10,280,000
41,120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
225,754,600 บาท
225,754,600 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รบั การพัฒนาแบบโครงการหลวง
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูข้ องโครงการหลวงไปสู่ชมุ ชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้ และการนําองค์ความรูด้ งั กล่าว
ไปประยุกต์ใช้กบั ภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมของท้องถิน่ ตามความเหมาะสมของสภาพภูมสิ งั คม
- เพือ่ สร้างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนด้วยตนเอง
และการบูรณาการกับหน่วยงานของภาครัฐองค์กรท้องถิน่ และพันธมิตรอื่น
- เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มอี าชีพที่มนคง
ั ่ พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน และมีรายได้
สามารถพึง่ พาตนเองได้
- เพือ่ พัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละสามารถขยายไปยังหมู่บา้ น
เครือข่ายใกล ้เคียง
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
- พื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง จํานวน 39 ศูนย์/สถานี 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญั หาพื้นที่ปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืน 11 พื้นที่ 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษ์นาํ้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด
- พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงเพือ่ การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
1,239,437,600 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,239,437,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
225.7546
225.7546
-

รวม
225.7546
225.7546
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8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
260
290
320
350
เชิงปริมาณ : จํานวนหมู่บา้ นที่มกี ารน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวติ
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรูต้ ามแนวทางโครงการหลวง

ราย

74,000
( 14,561 )

76,000

77,000

78,000

79,000

เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็ นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (smart farmer)

ราย

-

450

500

550

600

เชิงปริมาณ : รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละมีการนําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพ

ลา้ นบาท

130

140

150

160

170

เชิงคุณภาพ : การนําแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์
ในการขับเคลือ่ นพัฒนาพื้นที่สูง

ร้อยละ

70

80

85

90

รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

( 22.2510 )
60
(-)

ล้านบาท

203.8316

225.7546

255.4306

267.3205

287.1003

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

203.8316
203.8316
-

225.7546
225.7546
-

255.4306
255.4306
-

267.3205
267.3205
-

287.1003
287.1003
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รบั การพัฒนาแบบโครงการหลวง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

225,754,600 บาท
225,754,600
225,754,600
222,079,600
3,675,000
1,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,475,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
181,627,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
189,622,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์การเพือ่ สร้างสรรค์ภมู ปิ ญั ญาสังคมเกษตรไทย ให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ
2. พันธกิจ
1. เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
2. เป็ นศูนย์กลางการขับเคลือ่ น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็ นสถาบันการเรียนรู ้ ภูมปิ ญั ญาและนวัตกรรมการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับสํานักงาน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนได้เรียนรูพ้ ระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน
และได้เรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําองค์ความรูไ้ ปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้
2. การประสานกับเครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์เกษตร เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู ้ ประสบการณ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพัฒนายกระดับและขยายผลการทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
181.6270
189.6224
76.7344
76.7344
76.7344
181.6270
189.6224
76.7344
76.7344
76.7344
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เกษตรกรและประชาชนได้รบั การพัฒนาและ
เรียนรูภ้ มู ิปญั ญาและนวัตกรรมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนประชาชนที่เข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์

ราย

250,000

350,000

400,000

450,000

500,000

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนชิ้นงานการจัด
แสดงของพิพธิ ภัณฑ์

ชิ้น

20

20

20

20

20

ร้อยละ

70

70

70

70

70

60

60

60

60

110

110

110

110

110

181.6270
-

189.6224
-

76.7344
-

76.7344
-

76.7344
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ด้นาํ ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้

ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนสมาชิกเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ราย
ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานยุทธศาสตร์

189,622,400 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

189,622,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1

ปี 2561
107.8880
107.8880

1

107.8880

ปี งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
-

-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2564- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 107,888,000 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการ
ดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
189.6224
189.6224

โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

189.6224

งบดําเนิ นงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
189.6224
189.6224

-

189.6224
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการดําเนิ นงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

189,622,400 บาท
189,622,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์
- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
- เป็ นศูนย์กลางในการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มกี ารศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวฒั นาการ ภูมปิ ญั ญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศไทย
- จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึ กอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลีย่ นและถ่ายทอดองค์ความรู ้
8.1.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
8.1.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
604,452,600 บาท
8.1.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
604,452,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพธิ ภัณฑ์
2. ขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. อํานวยการ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู ้
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
189.6224
148.0880
7.3650
28.5640
3.6000
2.0054
-

รวม
189.6224
148.0880
7.3650
28.5640
3.6000
2.0054
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8.1.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
250,000
350,000
400,000
450,000
500,000
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนที่เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
( 313,109 )
ชิ้น
20
20
20
20
20
เชิงปริมาณ : จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์
( 10 )
ราย
110
110
110
110
110
เชิงปริมาณ : จํานวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
( 110 )
ร้อยละ
60
60
60
60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การเรียนรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรูแ้ ละความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรูไ้ ด้นาํ ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

70

70

70

70

70

ล้านบาท

(-)
181.6270

189.6224

76.7344

76.7344

76.7344

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

181.6270
181.6270
-

189.6224
189.6224
-

76.7344
76.7344
-

76.7344
76.7344
-

76.7344
76.7344
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

189,622,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์

189,622,400
81,734,400
76,534,400
5,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 นาที เพือ่ ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรือ่ ง

4,000,000 บาท

(2) สือ่ อินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั เรือ่ งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง

1,200,000 บาท
107,888,000 บาท
107,888,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารอํานวยการพิพธิ ภัณฑ์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

107,888,000 บาท
139,888,000 บาท
32,000,000 บาท
107,888,000 บาท

กระทรวงคมนาคม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

157,389,910,000 บาท
168,767,996,400 บาท

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบายและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอกับความต้องการทัง้ ปัจจุบนั
และอนาคต
3. กํากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย และมาตรฐานให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลง
4. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุ นเพือ่ สร้างค่านิยมทีเ่ หมาะสมของผูใ้ ช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถในการ
ประกอบการ
6. บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็ นเลิศ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2.เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและสิง่ อํานวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมภิ าค
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการเดินทางและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิม่ มากขึ้น
3.พัฒนาท่าอากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับปริมาณผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึ้น
4.มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ทําให้สามารถลดอุบตั เิ หตุจากการขนส่ง
ทุกรูปแบบ
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4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จดั สรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์จดั สรร
แผนงาน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
- แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น
353.6578
มันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนา
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ประเทศสูค่ วามมังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
ชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยังยื
่ น

- แผนงานบูรณาการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

11.4480

- แผนงานบูรณาการสร้าง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ รายได้จากการท่องเทีย่ วและ
ประเทศ
บริการ

860.6723

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ ความสามารถในการแข่งขันของ คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
สติกส์
ประเทศ

92,311.9224

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ)

9,618.0609

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

47,114.9346

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
- แผนงานบูรณาการวิจยั และ
ความสามารถในการแข่งขันของ นวัตกรรม
ประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเทศ

6,592.0401

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

5,047.0244

- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยังยื
่ นให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ

6,605.7777

- แผนงานบูรณาการสร้างความ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความ เสมอภาคเพือ่ รองรับสังคม
เหลือ่ มลํา้ และสร้างการเติบโต ผูส้ ูงอายุ
จากภายใน

8.0000

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาส ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
กันทางสังคม

67.5453
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น

ยุทธศาสตร์จดั สรร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํา้ - แผนงานบูรณาการบริหาร
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ จัดการทรัพยากรนํา้
ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
อย่างยังยื
่ น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํา้
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
สติกส์
ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
อย่างยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้ องกันการ
ภาครัฐ
ทุจริตประพฤติมชิ อบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย

แผนงาน

งบประมาณ
111.3696

- แผนงานยุทธศาสตร์อนุรกั ษ์
ฟื้ นฟู และป้ องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ

55.4598

- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

8.1125

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล - แผนงานบูรณาการป้ องกัน
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ปราบปรามการทุจริตและ
ภาครัฐ
ประพฤติมชิ อบ

1.9710
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

169,289.7624
168,767.9964
521.7660

ปี 2563

ปี 2564

รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ลดลงให้ตาํ ่ กว่า
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางนํา้ เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทัง้ หมด ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทัง้ หมด ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จของไทยในการ
ผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิ
สติกส์ท่คี รอบคลุมทางบก ทางราง ทางนํา้ ทางอากาศ
ภายในภูมภิ าค เพือ่ อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง

ล้านบาท 157,403.5100
ล้านบาท 157,389.9100
ล้านบาท
13.6000

369,911.1633 346,299.8568 328,674.5709
369,001.9593 345,390.6518 327,957.6539
909.2040
909.2050
716.9170

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
-เงินกูต้ ่างประเทศ
-เงินรายได้
2. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก
ในเขตเมืองและภูมิภาค
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของผูใ้ ช้ระบบขนส่ง
สาธารณะต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และ
ปริมณฑล
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ปริมาณผูโ้ ดยสารทางระบบรถไฟฟ้ า
(รถไฟใต้ดนิ รถไฟฟ้ าสายสีม่วง)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

76,727.6376
13.6000
13.6000

92,145.9478
521.7660
508.1660
13.6000

ร้อยละ

32.82

32.97

33.02

33.72

34.65

คนต่อวัน

280000

299000

305000

312000

487000

ล้านบาท
ล้านบาท

24,860.3100
-

22,243.4948
-

26,605.9308
-

29,401.4029
-

37,353.5263
-

ร้อยละ

7.4

7.3

7.3

7.2

6.9

ร้อยละ

14.1

14

13

12.5

12

ร้อยละ

11.7

11.9

12.2

12.6

15

ร้อยละ

1.55

2.31

2.86

3.47

4

80

80

80

ร้อยละ

279,136.7628 250,633.6678 222,886.2392
909.2040
909.2050
716.9170
895.6040
895.6050
703.3170
13.6000
13.6000
13.6000
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
3. เพิม่ คุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง
การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณผูโ้ ดยสารต่อ
ศักยภาพสนามบินในการรองรับผูโ้ ดยสารของท่าอากาศ
ยานภูมภิ าค 28 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่นอ้ ยกว่าปี ท่ี
ผ่านมา)

หน่ วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

60

70

80

90

70

ร้อยละ

80

85

90

95

70

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั ิเหตุการขนส่ง
ร้อยละ
สาธารณะทางบก ลดลง
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั ิเหตุการขนส่ง
ร้อยละ
สาธารณะทางนํา้ ลดลง
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนอุบตั ิเหตุการขนส่งสาธารณะ ครัง้ ต่อ
ทางราง
การเดิน
รถ 1
ล ้าน
กิโลเมตร

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

0

0

0

0

0

55,801.9624
-

54,378.5538
-

63,259.2657
-

65,355.5811
-

67,717.8884
-

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณผูโ้ ดยสารต่อ
ศักยภาพสนามบินในการรองรับผูโ้ ดยสารของท่าอากาศ
ยานนานาชาติ 6 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่นอ้ ยกว่าปี ท่ี
ผ่านมา)

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนอุบตั ิเหตุการขนส่งสาธารณะ ครัง้
ทางอากาศ
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่ วยงาน-ยุทธศาสตร์
หน่ วย :ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงและการต่างประเทศ

168,767.9964
168,767.9964
735.9188

47,114.9346
47,114.9346
342.7205

55.4598 111,979.5411
55.4598 111,979.5411
231.9964

9,618.0609
9,618.0609
161.2019

-

365.1058
365.1058
-

-

-

365.1058
365.1058
-

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

5,445.4793
3,987.8332
6,015.2788
105,746.5862
46,335.5631
501.3370

2,826.5444
999.9532
1,345.3521
23,171.7104
18,373.5838
55.0702

55.4598
-

706.6010
1,889.2953
286.9377
5,077.7071
1,402.1395
94.1784

-

11.4480
353.6578
-

-

-

11.4480
353.6578
-

-

หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิ้น
รวมทัง้ สิ้น
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
2. กรมเจ้าท่า
3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมท่าอากาศยาน
5. กรมทางหลวง
6. กรมทางหลวงชนบท
7. สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

1,912.3339
1,098.5847
4,382.9890
77,497.1687
26,504.3800
352.0884

แผนงาน ค่าดําเนิ นการ
บุคลากรภาครัฐ ภาครัฐ

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

168,217.9777
168,217.9777
725.9478

47,114.9346
47,114.9346
342.7205

-

111,484.9822
111,484.9822
222.0254

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
9,618.0609
9,618.0609
161.2019

5,322.6617
3,987.8332
6,015.2788
105,746.5862
45,926.4455
493.2245

2,826.5444
999.9532
1,345.3521
23,171.7104
18,373.5838
55.0702

-

1,789.5163
1,098.5847
4,382.9890
77,497.1687
26,150.7222
343.9759

706.6010
1,889.2953
286.9377
5,077.7071
1,402.1395
94.1784

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

-

-

-

-

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

-

-

-

-

-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ
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หน่ วย :ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

รายการค่าดําเนิ นการภาครัฐ

หน่ วยงาน
แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

8.0000
8.0000
8.0000

-

-

8.0000
8.0000
8.0000

-

174.9419
174.9419
-

-

55.4598
55.4598
-

119.4821
119.4821
-

-

-

-

-

-

-

111.3696
55.4598
8.1125

-

55.4598
-

111.3696
8.1125

-

รวมทัง้ สิ้น
รวมทัง้ สิ้น
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
2. กรมเจ้าท่า
3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมท่าอากาศยาน
5. กรมทางหลวง
6. กรมทางหลวงชนบท
7. สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงานบริหาร
แผนงานบริหาร
เพื่อรองรับกรณี
จัดการหนี้ ภาครัฐ
ฉุกเฉิ นฯ

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

1.9710
1.9710
1.9710

-

-

1.9710
1.9710
1.9710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น

รวมทัง้ สิ้น
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ลา้ นบาท

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปี 2561
22.3720

ปี 2562
12.7020

ปี 2563
12.0040

2. กรมเจ้าท่า

1,745.3739

1,743.7863

537.5356

871.9921

835.8710

180.2186

59.3839

-

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

6. กรมทางหลวงชนบท

14,053.0787

13,726.9248

2,634.2085

0.3948

-

349.2519

344.1886

2.7384

2.9106

-

80,737.0499

81,949.9270

42,805.3908

10,114.5608

3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมท่าอากาศยาน

7. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2564 - จบ
13.6415
-

งบประมาณ
-

3,002.9420

3,002.9420

กระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

463,858,500 บาท
342,720,500 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมทีท่ นั สมัย
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผล
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2. บริหารยุทธศาสตร์ดา้ นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพือ่ สนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคม
ได้อย่างเป็ นผลสําเร็จ
3. ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4. บริหารความสัมพันธ์ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีส่ าํ คัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจ
อย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุ นการบริหารงานต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถนําส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามคาดหวังอย่างมืออาชีพ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลือ่ น
การปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการกํากับดูแลและบริการด้านการบินมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กําหนด
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
463.8585
342.7205
272.2700
274.0720
280.1250
463.8585
342.7205
272.2700
274.0720
280.1250
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ ขับเคลื่อน
นโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จใน
การบูรณาการเพือ่ การขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิ
ราชการโดยรวมของกระทรวงไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

85

85

90

90

95

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยการบิน
พลเรือนได้รบั การแก้ไข
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนการออกใบรับรอง
ผูด้ าํ เนินการเดินอากาศใหม่
(AOC Re-Certification)

ล้านบาท
ล้านบาท

313.6917
-

318.9751
-

269.7027
-

272.0047
-

278.0577
-

ระดับ

4

5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การดําเนินงานเป็ นไป
ตามที่องค์การการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(ICAO) กําหนด

ร้อยละ

20

50

75

100

100

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

150.1668
-

23.7454
-

2.5673
-

2.0673
-

2.0673
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

342,720,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

342,720,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
2. ผลผลิต : การกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการขนส่งทางอากาศ
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
17
15

ปี 2561
22.3720
19.8047

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 - จบ งบประมาณ
12.7020
12.0040
13.6415
10.1347
9.9367
11.5742
-

2

2.5673

2.5673

2.0673

2.0673

-

17

22.3720

12.7020

12.0040

13.6415

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 14 รายการ เป็ นเงิน 19,284,900 บาท
2. เป็ นรายการที่ตอ้ งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 3,087,100 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย
แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ

งบดําเนิ นงาน
218.5144
218.5144

งบลงทุน
38.7493
38.7493

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
25.2974
25.2974

218.5144

38.7493

1.5520

-

-

23.7454

งบรายจ่ายอืน่
60.1594
60.1594

รวม
342.7205
342.7205

60.1594

318.9751

-

23.7454
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง
วัตถุประสงค์ :
บริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพือ่ ให้เกิดการประสานและเชือ่ มโยงการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

342,720,500 บาท
318,975,100 บาท

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง
รวมทัง้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
3. ศึกษาวิเคราะห์จดั ทําและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น นโยบาย แผนงาน
และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
4. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม
5. การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ดา้ นการบินพลเรือน

งบดําเนิ นงาน
218.5144
4.4582
5.5721

งบลงทุน
38.7493
5.2875

50.3041

18.7379

138.1313

10.7394

20.0487

3.9845

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.5520
60.1594
16.8700
0.2500
1.3020

41.8425
1.4469

รวม
318.9751
4.4582
27.7296
111.1345
148.8707
26.7821

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
4
4
4.5
4.5
5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงาน
(-)
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน /
โครงการของกระทรวงคมนาคมไม่นอ้ ยกว่า
ล้านบาท
313.6917 318.9751
269.7027
272.0047
278.0577
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
313.6917 318.9751
269.7027
272.0047
278.0577
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

214.4252
43.3786
1.5520
54.3359
-

218.5144
38.7493
1.5520
60.1594
-

222.0628
1.5520
46.0879
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

221.8648
1.5520
48.5879
-

230.4178
1.5520
46.0879
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่ าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ ผูกพัน

318,975,100 บาท
218,514,400 บาท
96,163,000 บาท
85,458,300 บาท

(1) ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,030,200 บาท

(2) ค่ าตอบแทนผู ้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

1,150,000 บาท

(3) ค่ าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,547,800 บาท

(4) ค่ าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ

8,537,500 บาท

(5) ค่ าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

(6) ค่ าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,150,300 บาท

(7) ค่ าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง

800,000 บาท

(8) ค่ าเช่าทรัพย์สนิ

7,174,200 บาท

(9) ค่ าจ้างเหมาบริการ

5,769,600 บาท

(10) ค่ าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,620,800 บาท

(11) ค่ ารับรองและพิธีการ

475,200 บาท

(12) ค่ าภาษีและค่ าธรรมเนียม

348,300 บาท

(13) ค่ าโฆษณาและเผยแพร่

2,605,000 บาท

(14) ค่ าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

950,000 บาท

(15) ค่ าใช้จ่ายศู นย์บริการร่ วมคมนาคม

786,000 บาท

(16) ค่ าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(17) ค่ าบริการข้อมู ลข่าวออนไลน์ท่เี กีย่ วข้องกับกระทรวงคมนาคม

21,427,800 บาท
350,000 บาท

(18) ค่ าใช้จ่ายในการนําเครื่องบันทึกการบิน (Fight Recorder )
ไปอ่านวิเคราะห์ หรือนําอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เกีย่ วข้องไปทําการตรวจสอบ
ณ ประเทศที่มีศักยภาพ

862,200 บาท

(19) ค่ าจ้างทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance )
ระบบ COSPAS-SARSAT
(20) ค่ าฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือประสบภัย

7,705,000 บาท
5,000,000 บาท

(21) ค่ าตรวจสอบชิ้นส่วน ส่วนประกอบของอากาศยาน
หรือวัตถุท่เี กีย่ วข้องกับอุบัติเหตุ

90,000 บาท

(22) ค่ าดําเนินการจัดตั้งศู นย์ปฏิบัติการเพือ่ ร่ วมการฝึกบริหาร
วิกฤตการณ์ร ะดับชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

37,500 บาท
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(23) วัสดุสาํ นักงาน

2,717,900 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

339,900 บาท

(25) วัสดุงานบ้านงานครัว

40,000 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

100,000 บาท

(27) วัสดุโ ฆษณาและเผยแพร่

400,000 บาท

(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา

493,100 บาท

(29) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

150,000 บาท

(2) ค่ าเช่ารถยนต์ 5 คัน

570,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

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) ค่ าเช่ารถยนต์ 1 คัน

198,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

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 ผู กพันงบประมาณ

198,000 บาท

(4) ค่ าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

394,800 บาท
1,974,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท

254

(5) ค่ าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

394,800 บาท
1,974,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท

(6) ค่ าเช่ารถยนต์ 2 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

660,000 บาท
3,300,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

660,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

660,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

660,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

660,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

660,000 บาท

(7) ค่ าเช่ารถยนต์ 2 คัน

1,830,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,156,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,836,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,830,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

1,830,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

1,830,000 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

1,830,000 บาท

(8) ค่ าเช่ารถยนต์ 6 คัน

1,080,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,648,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,328,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,080,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

1,080,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

1,080,000 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

1,080,000 บาท
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(9) ค่ าเช่ารถยนต์ 5 คัน

1,320,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,765,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,320,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

1,320,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

1,320,000 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

1,320,000 บาท

(10) ค่ าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

624,000 บาท
3,139,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

643,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

624,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

624,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

624,000 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

624,000 บาท

(11) ค่ าเช่ารถยนต์ 1 คัน

180,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

941,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

180,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

180,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

180,000 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

180,000 บาท

(12) ค่ าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

366,000 บาท
2,058,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

366,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

366,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

366,000 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

366,000 บาท
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(13) ค่ าเช่ารถยนต์ 2 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

846,800 บาท
4,234,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

846,800 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

846,800 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

846,800 บาท

ปี 2564 - 2565 ผู กพันงบประมาณ

1,693,600 บาท

(14) ค่ าเช่ารถยนต์ 3 คัน

1,270,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,350,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,270,100 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

1,270,100 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

1,270,100 บาท

ปี 2564 - 2565 ผู กพันงบประมาณ

2,540,200 บาท

(15) ค่ าเช่ารถยนต์ 3 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น

970,200 บาท
4,851,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

970,200 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

970,200 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

970,200 บาท

ปี 2564 - 2565 ผู กพันงบประมาณ
1.2 ค่ าสาธารณู ปโภค

1,940,400 บาท
122,351,400 บาท

(1) ค่ าไฟฟ้ า

5,164,700 บาท

(2) ค่ าประปา

289,400 บาท

(3) ค่ าโทรศัพท์

2,235,500 บาท

(4) ค่ าไปรษณีย ์

383,800 บาท

(5) ค่ าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่ าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่ าครุภัณฑ์
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สาํ นักงาน

114,278,000 บาท
38,749,300 บาท
38,749,300 บาท
34,213,400 บาท
16,811,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สาํ นักงานที่มีร าคาต่ อหน่ วยตํา่ กว่ า 1 ล้านบาท
รวม 28 รายการ (รวม 425 หน่ วย)

11,811,500 บาท

(2) ตู ้สาขาโทรศัพท์อตั โนมัติ ขนาด 200 เลขหมายภายนอก
และ 500 เลขหมายภายใน แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,739,400 บาท

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2561 แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

1,639,400 บาท

(2) โครงการศึกษา ออกแบบ ระบบบู ร ณาการงานอิเล็กทรอนิกส์
ของกระทรวงคมนาคม และพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทั้งสิ้น

9,100,000 บาท
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 ครุภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่

2,030,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ ที่มีร าคาต่ อหน่ วยตํา่ กว่ า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่ วย)

30,000 บาท

(2) จอวิดีโ อวอลล์ประจําห้องประชุมพร้อมติดตั้ง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

2,000,000 บาท
22,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุท่มี ีร าคาต่ อหน่ วยตํา่ กว่ า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่ วย)
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อนื่ ๆ

22,500 บาท
4,610,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

1,410,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.2 ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่ าปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

3,200,000 บาท
4,535,900 บาท
4,535,900 บาท

(1) ค่ าปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มีร าคาต่ อหน่ วย
ตํา่ กว่ า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่ วย)

4,535,900 บาท
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3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่ว ไป
1) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund
2) ค่ าบํารุงสมาชิกโครงการ COSPAS-SARSAT
4. งบรายจ่ายอื่ น
1) ค่ าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่ าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก

1,552,000 บาท
1,552,000 บาท
250,000 บาท
1,302,000 บาท
60,159,400 บาท
35,561,800 บาท
300,000 บาท

3) ค่ าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือ่ สนับสนุนให้ประเทศไทยได้ร ับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่ างประเทศ

3,000,000 บาท

4) ค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชัวคราว
่

1,446,900 บาท

5) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5,000,000 บาท

6) โครงการผลิตและเผยแพร่ สอ่ื ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู ้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4,000,000 บาท

7) โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาการรับรู ้เกีย่ วกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7,870,000 บาท

8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

2,980,700 บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้การบริหารจัดการ การกํากับดูแลด้านการขนส่งทางอากาศและการบริการมีประสิทธิภาพ
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

23,745,400 บาท

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การออกใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรองด้านการขนส่งทางอากาศ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
23.7454
23.7454
-

รวม
23.7454
23.7454

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : การจ่ายค่าบํารุงสมาชิกเป็ นไปตามที่
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
( 100 )
กําหนด
ล้านบาท
150.1668
23.7454
2.5673
2.0673
2.0673
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
150.1668
23.7454
2.5673
2.0673
2.0673
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

150.1668
-

23.7454
-

2.5673
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

2.0673
-

2.0673
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ

23,745,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,745,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป

23,745,400 บาท

1) ค่าใช ้จ่ายดําเนินงาน

2,567,300 บาท

1 ค่าใช้ส อย

2,567,300 บาท

(1) ค่าเช่าเครื่อ งถ่ ายเอกสาร 10 เครื่อ ง
งบประมาณทัง้ สิ้น

500,000 บาท
1,500,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

500,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

500,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน

500,000 บาท
2,067,300 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

9,783,600 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

1,514,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

2,067,300 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

2,067,300 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,067,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการบินพลเรือ นระหว่างประเทศ (ICAO)
3) เงินอุดหนุนสําหรับบํารุง สมาชิกโครงการ COSCAP

2,067,300 บาท
16,477,400 บาท
1,020,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการเงินสมทบกองทุนองค์การการบินพลเรือ นระหว่างประเทศ
(Trust Fund (ICAO))

2,806,700 บาท

5) โครงการความร่ วมมือ ด ้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (Cooperative
Aviation Security Programme,Asia/Pacific Region (CASP-AP)
Phase lll ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือ นระหว่างประเทศ (ICAO)

874,000 บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

3,370,791,900 บาท
2,826,544,400 บาท

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งทางนํา้ อย่างบูรณาการให้เกิดความมัน่ คง ปลอดภัย และเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
2. พันธกิจ
กํากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางนํา้ และการพาณิชยนาวี ให้มกี ารเชื่อมต่อกับระบบ
การขนส่งอืน่ ๆ ทัง้ การขนส่งผูโ้ ดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุ นภาค
การส่งออกให้มคี วามเขม้ แข็ง โดยให้มอี าํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํา้ ไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางนํา้
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางนํา้ และการพาณิชยนาวี
4. ดําเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางนํา้ และกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในด้าน
การขนส่งทางนํา้ การพาณิชยนาวี และในส่วนทีเ่ กี่ยวกับอนุ สญั ญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง และเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดลอ้ ม ทําให้ประชาชนทีใ่ ช้บริการขนส่งทางนํา้ เกิดความสะดวก ปลอดภัย และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
2. มีการกํากับ ดูแล และบริการด้านการขนส่งทางนํา้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทําให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย
และลดการสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ จากอุบตั เิ หตุในระบบการขนส่งทางนํา้ ลง ทําให้
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเพิม่ สูงขึ้น
3. มีบคุ ลากรด้านการพาณิชยนาวีทม่ี ปี ระสิทธิภาพและเพียงพอสําหรับรองรับกิจการด้านพาณิชยนาวี
อันเป็ นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
3,384.3919
2,840.1444
1,672.1690
855.9510
289.7352
3,370.7919
2,826.5444
1,658.5690
842.3510
276.1352
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. กํากับ ดูแล และให้บริการเพือ่ ให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราผูเ้ สียชีวติ จาก
อุบตั ิเหตุในระบบการขนส่งทางนํา้ ต่อประชากร
หนึ่งแสนคนต่อปี

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพือ่ รองรับกิจการ
พาณิ ชยนาวี
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่รบั นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ท่ี
สําเร็จการศึกษาแล ้ว

ล้านบาท
ล้านบาท

561.3687
-

473.0815
-

818.6476
-

382.0627
-

160.8505
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
3. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ มีความสะดวก และปลอดภัย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนํา้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

184.6819
13.6000
13.6000

148.1508
13.6000
13.6000

46.0611
13.6000
13.6000

46.0611
13.6000
13.6000

46.0611
13.6000
13.6000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

2,624.7413
-

2,205.3121
-

793.8603
-

414.2272
-

69.2236
-

ราย

-

0.0180

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

2,826,544,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2,826,544,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้
2. ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํา้
และพาณิชยนาวี
รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 - จบ งบประมาณ
1,353.7558
537.5356
695.8367
316.2036
-

จํานวน
รายการ
32
22

ปี 2561
1,148.8796
935.2108

10

213.6688

657.9191

221.3320

-

-

32

1,148.8796

1,353.7558

537.5356

-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 27 รายการ เป็ นเงิน 1,003,504,400 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 85,435,200 บาท
3. เป็ นรายการที่ตอ้ งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 59,940,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
245.9563
245.9563

งบลงทุน
2,573.4496
2,573.4496

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้

63.6302

2,141.6819

ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํา้
และพาณิชยนาวี

136.2650

329.6780

ผลผลิตที่ 3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านพาณิชยนาวี

46.0611

102.0897

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
5.1611
5.1611
5.1611
-

งบรายจ่ายอืน่
1.9774
1.9774
1.9774
-

รวม
2,826.5444
2,826.5444
2,205.3121
473.0815
148.1508
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2,826,544,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํ้ า
2,205,312,100 บาท
วัตถุประสงค์
พัฒนาแและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางนํา้ ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมภิ าค อันจะเป็ นการยกระดับฐานะ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล ้เคียงให้ดขี ้นึ ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั เป็ นการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทัง้ ในแม่นาํ้ และทะเล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังเพือ่ แก้ไขปัญหาอุทกภัย
2. ขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้
3. ก่อสร้างโครงสร้างพิ้นฐานเพือ่ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์
4. ก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและกันคลืน่
5. ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล
6. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง

งบดําเนิ นงาน
63.6302
25.8702
33.6100
4.1500

งบลงทุน
2,141.6819
12.9734
760.8425
36.3890
195.7312
898.0032
237.7426

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
2,205.3121
12.9734
786.7127
36.3890
229.3412
898.0032
241.8926

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
4
2
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือ่ นกันทรายและคลืน่
(4)
แห่ง
18
12
2
2
2
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง
( 18 )
แห่ง
19
16
5
2
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างป้ องกันและแก้ไขปัญหา
( 19 )
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล
ร่องนํา้
2
4
4
4
4
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา้ sand by pass
(2)
ลา้ น ลบ.ม.
1.6
2.3
2.3
2.3
2.3
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดิน sand by pass
( 1.6 )
ร่องนํา้
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา้
122
125
125
125
125
( 82 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดิน
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํา้
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือรูปแบบและรายการที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
แผน
แผน
(ผล)*
22.7484
23.6257
( 3.3633 )
10
2
( 10 )
100
100
(-)
2,624.7413 2,205.3121

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

2,624.7413
36.4902
2,547.5540
40.6971
-

หน่ วยนับ

ลา้ น ลบ.ม.

แห่ง

ร้อยละ

2,205.3121
63.6302
2,141.6819
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
แผน
23.6257

23.6257

23.6257

-

-

-

100

100

100

793.8603

414.2272

69.2236

793.8603
69.2236
724.6367
-

414.2272
69.2236
345.0036
-

69.2236
69.2236
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํ้ า
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุหนังสือวารสาร และตํารา
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) เครื่องหยัง่ นํา้ หาความลึกระบบดิจติ อล กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(2) กล ้องสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) เครื่องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 1 ชุด สําหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมปิ ระเทศด้วยวิธีการรังวัด
แบบ RTK (1 ชุด มี Receivers 2 เครื่อง) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,205,312,100 บาท
63,630,200
53,530,200
2,364,000
3,300,000
40,000
12,991,800
3,440,000
540,000
22,098,400
300,000
469,800
4,836,200
2,000,000
100,000
100,000
250,000
100,000
600,000
10,100,000
8,516,000
972,000
612,000
2,172,357,400
2,172,357,400
301,468,200
8,715,500
1,765,500

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

1,450,000 บาท
3,000,000 บาท

2,500,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(1) ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกลทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.ข.31 จท.231 จท.ข.33 จท.233 จท.ข.35 จท.235)
กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ลํา

263,752,700 บาท
1,400,000 บาท

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 จํานวน 8 ลํา

65,500,000 บาท

(4) เครื่องยนต์พร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า (MARINE GEN.SET)
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 35 KVA 380 V 50 Hz ทีค่ วามเร็วรอบ 1,500 RPM
พร้อมติดตัง้ เรือเจ้าท่า ข.6 กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,600,000 บาท

๊ า้ มันไฮดรอลิค (MARINE ENGINE) พร้อมติดตัง้
(5) เครื่องยนต์ขบั ชุดปัมนํ
เรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า ข.7 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 3
จ.ตรัง ขนาดแรงม ้าไม่นอ้ ยกว่า 245 HP ทีค่ วามเร็วรอบไม่เกิน 1,800 RPM
2 ชุด

4,000,000 บาท

(6) ชุดเรือขุดลอกร่องนํา้ พื้นทีป่ ่ าชายเลน สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษา
ทางนํา้ ที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 1. เรือลากจูง จํานวน 1 ลํา
2. เรือบรรทุกดินแบบเปิ ดท้อง จํานวน 2 ลํา
3. โป๊ ะบรรทุกรถขุดตักดิน จํานวน 1 โป๊ ะ 1 ชุด
(7) รถขุดตักดินตีนตะขาบ แขนยาวไม่นอ้ ยกว่า 18 เมตร เครื่องยนต์ดเี ซลขนาด
กําลังไม่นอ้ ยกว่า 150 HP สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 4
จ.สงขลา 1 คัน

43,000,000 บาท

5,600,000 บาท

(8) เครื่องยนต์ขบั ปัมขุ
๊ ด (MARINE ENGINE) พร้อมติดตัง้ เรือเจ้าท่า ข.23
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 5 จ.จันทบุรี ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1,200 HP ทีค่ วามเร็วรอบไม่เกิน 900 RPM 1 ชุด

43,000,000 บาท

(9) เครื่องยนต์ขบั ปัมไฮดรอลิ
๊
ค (MARINE ENGINE) พร้อมติดตัง้
เรือเจ้าท่า ข.23 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 5 จ.จันทบุรี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 600 HP ทีค่ วามเร็วรอบไม่เกิน 1,350 RPM 1 ชุด

19,000,000 บาท

(10) เครื่องยนต์พร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า (MARINE GEN.SET)
พร้อมติดตัง้ เรือเจ้าท่า ข.23 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 5
จ.จันทบุรี ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 80 KVA 220 V 50 Hz ความเร็วรอบ
1,500 RPM 1 ชุด
(11) เครื่องยนต์ขบั เพลาใบจักร (MARINE ENGINE) พร้อมเกียร์ขบั เพลา
ใบจักร พร้อมการติดตัง้ เรือเจ้าท่า 223 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษา
ทางนํา้ ที่ 5 จ.จันทบุรี ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 330 HP ทีค่ วามเร็วรอบ
ไม่เกิน 1,950 RPM 1 ชุด

3,500,000 บาท

10,000,000 บาท
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(12) เครื่องยนต์ขบั ปัมขุ
๊ ด (MARINE ENGINE) พร้อมรีดกิ ชัน่ เกียร์
พร้อมติดตัง้ เรือเจ้าท่า ข.21 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 6
จ.สุราษฎร์ธานี ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 750 HP ทีค่ วามเร็วรอบไม่เกิน 1,400 RPM
1 ชุด
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ

27,000,000 บาท
29,000,000 บาท

(1) ทุน่ เครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 1
จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ชุด

4,200,000 บาท

(2) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 3
จ.ตรัง 4 ชุด

10,000,000 บาท

(3) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 4
จ.สงขลา 3 ชุด

4,200,000 บาท

(4) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 5
จ.จันทบุรี 2 ชุด

5,000,000 บาท

(5) ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํา้ ที่ 6
จ.สุราษฎร์ธานี 4 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ

5,600,000 บาท
1,840,213,700 บาท
54,819,400 บาท

(1) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ในการเพิม่ ศักยภาพการขนส่งทางนํา้ เชื่อมจากแม่นาํ้ ป่ าสักผ่าน
แม่นาํ้ เจ้าพระยาออกสู่ทะเล
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมในรายละเอียด (EHIA) เพือ่ ก่อสร้างท่าเรือนํา้ ลึกจังหวัดสตูล
(ปากบารา)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

36,389,000 บาท
139,957,500
30,000,000
20,944,500
52,624,000
36,389,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
115,522,400
24,000,000
76,800,000
14,722,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าศึกษาเพือ่ วางแผนแม่บท และออกแบบรายละเอียด (ในจุดวิกฤต)
เพือ่ แก้ไขปัญหาตลิง่ พังในแม่นาํ้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการเดินเรือแม่นาํ้ เจ้าพระยา
ช่วงบริเวณคลองโผงเผง ถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 10,293,031 หน่วย)
(2) ค่าซ่อมบํารุงรักษาเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง ที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา 3 แห่ง
(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล Sand Bypassing
ร่องนํา้ ท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อดินประมาณ 500,000 ลบ.ม
(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล Sand Bypassing
ร่องนํา้ บางมะรวด จ.ปัตตานี เนื้อดินประมาณ 700,000 ลบ.ม
(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล Sand Bypassing
ร่องนํา้ ไม ้แก่น อ.ไม ้แก่น จ.ปัตตานี เนื้อดินประมาณ 600,000 ลบ.ม
(6) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเล Sand Bypassing
ร่องนํา้ ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เนื้อดินประมาณ 500,000 ลบ.ม
(7) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณหมู่ 1 บ้านบ่อตรุ
อ.ระโนด จ.สงขลา
(8) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ ยม บ้านไชยามาตย์ หมูท่ ่ี 1
ต.เวียงทอง อ.สูงแม่น จ.แพร่
(9) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ เลย บ้านฟากห้วย หมูท่ ่ี 13
ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(10) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ น่าน บ้านยุง้ ขา้ ว หมูท่ ่ี 8
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
(11) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณวัดโคกแจง
หมูท่ ่ี 1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
(12) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณศาลเจ้าพ่อวังกลม
หมูท่ ่ี 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจติ ร

6,450,400 บาท
24,735,000
5,000,000
6,450,400
13,284,600

บาท
บาท
บาท
บาท
11,980,000 บาท

14,980,000 บาท
3,000,000 บาท
11,980,000 บาท
1,785,394,300 บาท
371,939,800 บาท

45,000,000 บาท
47,200,000 บาท
66,080,000 บาท
56,640,000 บาท
47,200,000 บาท
49,219,700 บาท
25,489,800 บาท
26,283,600 บาท
24,696,000 บาท
26,460,000 บาท
14,994,000 บาท
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(13) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ ป่ าสัก
ต.กันจุ อ.บึงสามพัน - ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม
(14) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ภายในประเทศทีแ่ ม่นาํ้ ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี เนื้อดินประมาณ 300,000 ลบ.ม
(15) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ ตํามะลัง
จ.สตูล เนื้อดินประมาณ 500,000 ลบ.ม
(16) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา้ ชายฝัง่ ทะเลทีร่ ่องนํา้ บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี เนื้อดินประมาณ 450,000 ลบ.ม
(17) ค่าก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและคลืน่ ปากร่องนํา้ ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(18) ค่าก่อสร้างเขือ่ นกันทรายและคลืน่ ร่องนํา้ หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมูท่ ่ี 7 ต.ธรรมามูล
อ.เมือง จ.ชัยนาท
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(20) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณอุทยานสิง่ แวดล ้อม
นานาชาติสริ ินธร จ.เพชรบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

36,000,000 บาท
10,800,000 บาท
30,000,000 บาท
27,000,000 บาท
58,735,700 บาท
288,700,000
57,768,000
66,517,400
58,735,700
105,678,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
128,280,000 บาท

502,000,000
101,400,000
128,280,000
121,456,900
150,863,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
37,978,800 บาท

47,578,800 บาท
9,600,000 บาท
37,978,800 บาท
36,251,900 บาท
284,327,300
58,000,000
93,451,900
96,623,500
36,251,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(21) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณบ้านหัวแหลม
(ฝัง่ กระโจม) ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(22) ค่าก่อสร้างโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณหาดสมิหลา
ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.ชิงโค ต.หัวเขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างกําแพงหินทิ้งป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ม.7 และ ม.10
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(25) ค่าก่อสร้างกําแพงหินทิ้งป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณบ้านทุ่งประดู่
ม.2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างกําแพงหินทิ้งป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.บางปิ ด
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

115,192,000 บาท
209,440,000
41,890,000
52,358,000
115,192,000

บาท
บาท
บาท
บาท
43,980,000 บาท

269,900,000
43,404,000
84,422,000
43,980,000
98,094,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,837,400 บาท

290,700,000
68,000,000
61,837,400
68,198,900
92,663,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
72,179,000 บาท

111,440,000
22,400,000
72,179,000
16,861,000

บาท
บาท
บาท
บาท
50,168,000 บาท

62,750,000 บาท
12,582,000 บาท
50,168,000 บาท
39,000,000 บาท
48,800,000 บาท
9,800,000 บาท
39,000,000 บาท
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(27) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณบ้านหน้าโกฏิ
ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที่ 2)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(28) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทีบ่ ริเวณ ต.คลองแดน
อ.ระโนด จ.สงขลา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด
จ.สงขลา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(30) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณบ้านหน้าโกฏิ
ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(31) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ เจ้าพระยา ม.2 และ ม.3
ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(32) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังแม่นาํ้ น่าน บริเวณบ้านเชิงหวาย
ต.คลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(33) ค่าก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก ม.2 และม.7 ต.ท่ามะนาว
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

19,404,000 บาท
97,020,000 บาท
19,404,000 บาท
77,616,000 บาท
36,338,400 บาท
181,692,000
36,338,400
72,676,800
72,676,800

บาท
บาท
บาท
บาท
26,812,800 บาท

134,060,000 บาท
26,812,800 บาท
107,247,200 บาท
58,000,000 บาท
72,600,000 บาท
14,600,000 บาท
58,000,000 บาท
35,960,000 บาท
44,960,000 บาท
9,000,000 บาท
35,960,000 บาท
19,800,000 บาท
28,800,000 บาท
9,000,000 บาท
19,800,000 บาท
12,973,400 บาท
58,970,000
11,800,000
34,196,600
12,973,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(34) ค่าก่อสร้างกําแพงหินทิ้งป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณ ม.6
ต.ปากพนังฝัง่ ตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

27,500,000 บาท
36,300,000 บาท
8,800,000 บาท
27,500,000 บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ้ าและพาณิ ชยนาวี
473,081,500 บาท
วัตถุประสงค์
เพือ่ ควบคุม ตรวจตรา และปราบปรามให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ควบคุมการก่อสร้างสิง่ ล่วงลํา้ ลํานํา้ รวมถึง
ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิง่ แวดล ้อมทางนํา้ และดําเนินการเกี่ยวกับการสอบความรูค้ นประจําเรือ การตรวจ
สภาพเรือ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้ า อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจําเรือตามกฎระเบียบว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํา้ ไทย
และกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพือ่ ประกอบการออกและต่อใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านนํา้ ไทย, การจดทะเบียนเรือ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับเรือ การควบคุมหมายเลขทะเบียนเรือและการออก
ใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํา้ ไทย ตลอดจนการนําร่องตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านนํา้ ไทยและออกใบอนุญาตเป็ นผูน้ าํ ร่อง, การพิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้คาํ ปรึกษาร่างและแก้ไข ยกร่าง
นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ คําสังข้
่ อบังคับต่างๆ และการพัฒนา ส่งเสริม การควบคุม
การคุม้ ครองและการประสานงานการพาณิชยนาวี

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การออกใบสําคัญ
2. การนําร่องเรือ
3. การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ

งบดําเนิ นงาน
136.2650
15.4594
19.5121
101.2935

งบลงทุน
329.6780
163.1653
15.8000
150.7127

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5.1611
1.9774
0.6988
0.2103
1.9774
4.2520
-

รวม
473.0815
179.3235
37.4998
256.2582

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
180,000
230,000
231,000
232,000
232,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกใบสําคัญ
( 214,277 )
ครัง้
40,800
41,000
41,200
41,400
41,600
เชิงปริมาณ : จํานวนการนําร่องเรือ
( 20,982 )
ครัง้
123,480
160,000
165,000
170,000
175,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการตรวจตราและควบคุม
( 148,447 )
การเดินเรือ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินงาน
100
100
100
100
100
(-)

276

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

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
แผน

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
แผน
แผน
(ผล)*
561.3687
473.0815

818.6476

382.0627

160.8505

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

561.3687
149.5552
404.5780
5.2581
1.9774
-

818.6476
153.5900
657.9191
5.1611
1.9774
-

382.0627
153.5922
221.3320
5.1611
1.9774
-

160.8505
153.7120
5.1611
1.9774
-

หน่ วยนับ

473.0815
136.2650
329.6780
5.1611
1.9774
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ้ าและพาณิ ชยนาวี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่าประชาสัมพันธ์
(11) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(20) วัสดุอาหาร
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
1.2.1 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

473,081,500 บาท
136,265,000
127,578,800
4,522,600
3,588,000
1,145,100
43,920,400
2,968,900
594,000
673,200
35,546,400
3,804,500
3,626,900
9,681,000
411,000
16,186,800
60,000
60,000
40,000
100,000
50,000
400,000
200,000
8,686,200
8,686,200
7,278,200
892,000
516,000
329,678,000
329,678,000
128,604,700
53,411,600
11,424,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 70 ฟุต
สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 4 สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก Next-Generation
Intrusion Prevention System (NGIPS)
(3) ค่าพัฒนาระบบการให้บริการด้านอนุสญั ญาแรงงานทางทะเล (MLC)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล

41,987,600 บาท
104,969,000
21,820,400
41,161,000
41,987,600

บาท
บาท
บาท
บาท
26,408,000 บาท
20,616,600 บาท

3,200,000 บาท
2,591,400 บาท
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,เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 804,เรือตรวจการณ์
เจ้าท่า 1302,เรือเด่นสุทธิ,เรือชลธรานุรกั ษ์,เรือรักษ์ธารา,เรือรักเจ้าพระยา)
กรุงเทพมหานคร 16 ลํา
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ค่าจ้างจัดหาและติดตัง้ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจติ อล
(IP Telephone) เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายด่วน 1199
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 24 หน่วย และปรับปรุงซ่อมแซม
สํานักงานนําร่องเขตท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

42,785,100 บาท
6,000,000 บาท

6,000,000 บาท
15,000,000
3,000,000
6,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
201,073,300 บาท
17,000,000 บาท
1,200,000 บาท

15,800,000 บาท
19,800,000 บาท
4,000,000 บาท
15,800,000 บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย เขือ่ นป้ องกัน
ตลิง่ พัง โป๊ ะเทียบเรือ พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
สาขาสมุทรสาคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขานนทบุรี ต.บางไผ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย เขือ่ นป้ องกัน
ตลิง่ พัง โป๊ ะเทียบเรือ พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
สาขานครปฐม
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

101,061,200 บาท
3,500,000 บาท

10,500,000 บาท

6,934,700 บาท
23,400,000
4,947,400
11,517,900
6,934,700

บาท
บาท
บาท
บาท
13,349,200 บาท

17,349,200 บาท
4,000,000 บาท
13,349,200 บาท

3,274,000 บาท
24,100,000
5,142,200
15,683,800
3,274,000

บาท
บาท
บาท
บาท
63,503,300 บาท

697,777,000
116,133,100
70,169,500
63,503,300
229,519,100
218,452,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,880,000 บาท
2,880,000 บาท

14,400,000
2,880,000
8,640,000
2,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2.4 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจ จัดทําแผนทีแ่ ละรายละเอียดของสิง่ ล่วงลํา้ ลํานํา้
ทัว่ ประเทศ ระยะที่ 1
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อ
หน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝัง่ อ่าวไทยตอนบน
(VTS ระยะที่ 2)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2555 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบํารุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรัฐเจ้าของท่าเรือ
2) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
3) ค่าบํารุงสมาชิกนําร่องสากล
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเจ้าพนักงานนําร่อง

59,940,000 บาท
59,940,000 บาท
299,700,000 บาท
59,940,000 บาท
239,760,000 บาท
15,874,100 บาท
15,874,100 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,318,000 บาท
2,318,000 บาท

- บาท
340,000,000
166,000,000
174,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,161,100
5,161,100
698,800
4,252,000
210,300
1,977,400
1,977,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี
148,150,800 บาท
วัตถุประสงค์
ผลิต ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรเพือ่ การพาณิชย์นาวีและบุคลากรประจําเรือให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีปริมาณเพียงพอ
8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
46.0611
46.0611

รวมทัง้ สิ้น
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
102.0897
102.0897
-

รวม
148.1508
148.1508

8.1.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
180
180
180
180
180
เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตและพัฒนาบุคลากร
(-)
ด้านพาณิชยนาวี
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมคี ุณภาพ
(-)
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ล้านบาท
198.2819
161.7508
59.6611
59.6611
59.6611
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
184.6819
148.1508
46.0611
46.0611
46.0611
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

56.9701
127.7118
13.6000
13.6000

46.0611
102.0897
13.6000
13.6000

46.0611
13.6000
13.6000

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

46.0611
13.6000
13.6000

46.0611
13.6000
13.6000

282

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี

148,150,800 บาท

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

46,061,100
33,371,100
277,000
8,193,000
20,000
2,293,000
6,788,000
490,000
486,000
1,212,000
2,200,000
102,000
10,100,100
130,000
250,000
830,000
12,690,000
11,282,000
836,000
572,000
102,089,700
102,089,700
72,496,000
27,856,000

(1) เครื่องมือฝึ กจําลองการปฏิบตั ิงานบนเรือบรรทุกสินค้าเทกอง
เรือคอนเทนเนอร์ เรือ General Cargo เรือโดยสาร เรือเฟอรี่
จ.สมุทรปราการ 1 ชุด
(2) เครื่องมือฝึ กจําลองการปฏิบตั ิงานในเรือทีม่ อี ปุ กรณ์ไฟฟ้ าแรงดันสูง
จ.สมุทรปราการ 1 ชุด
(3) เครื่องมือฝึ กจําลองการดับเพลิงขัน้ สูงเสมือนจริง จ.สมุทรปราการ 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กสาครวิสยั
จ.สมุทรปราการ 1 ลํา
(2) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กวิสูตรสาคร
จ.สมุทรปราการ 1 ลํา

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

7,907,000 บาท
11,949,000 บาท
8,000,000 บาท
44,640,000 บาท
30,040,000 บาท
14,600,000 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบอาคารอเนกประสงค์ 3 ชัน้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.
สมุทรปราการ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารปฏิบตั ิการ
เครื่องกล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

29,593,700 บาท
13,393,700 บาท
13,393,700 บาท
16,200,000 บาท
16,200,000 บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

1,126,679,300 บาท
999,953,200 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึง
เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น
2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย
3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มคี ุณภาพและมีสาํ นึกรับผิดชอบ
4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ประชาชนมีระบบการขนส่งทางถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยมีการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถอํานวยความสะดวกและรองรับผูใ้ ช้บริการทุก
กลุม่ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รองรับการเดินทางของผูโ้ ดยสาร การพัฒนารูปแบบการขนส่ง
สินค้าหรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2. ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนน โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่ง
ทางถนน การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมของรถทุกประเภท และ
การควบคุมกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย
3. ประชาชนได้รบั การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผูป้ ระจํารถอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ การพัฒนานวัตกรรมในด้านการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนอย่างเป็ นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
4. สามารถขับเคลือ่ นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน

286

4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทางถนนที่มี
คุณภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,126.6793
999.9532
584.0230
499.6961
499.6961
1,126.6793
999.9532
584.0230
499.6961
499.6961
-

ร้อยละ

74

75

75

75

75

ล้านบาท
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางทาง
ถนน
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั ิเหตุทาง
ร้อยละ
ถนนของรถโดยสารสาธารณะลดลงจากปี ก่อน

156.8619
-

166.9279
-

99.3395
-

99.3395
-

99.3395
-

2

2

2

2

2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูร้ บั บริการด้านทะเบียนรถและ
ใบอนุญาตขับรถไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

247.1253
-

152.4513
-

122.0961
-

122.0961
-

122.0961
-

ร้อยละ

85

87

89

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. การเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการ
บริหารจัดการที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ความเชื่อมันต่
่ อองค์กร

ล้านบาท
ล้านบาท

486.5657
-

444.6683
-

219.6467
-

135.3198
-

135.3198
-

ร้อยละ

82

84

85

85

85

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

236.1264
-

235.9057
-

142.9407
-

142.9407
-

142.9407
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

999,953,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

999,953,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
จํานวน
รายการ
18
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
10
ผลผลิต / โครงการ

ปี 2561
292.0936
105.4984

2. ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและ
กํากับดูแลการขนส่งทางถนน

1

30.5402

3. ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน

6

113.0248

4. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานขนส่งสาขา

1

43.0302

18

292.0936

รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
105.8335
37.6586
59.3839
37.6586
37.6586
59.3839
68.1749
105.8335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.6586

59.3839

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 13 รายการ เป็ นเงิน 253,324,400 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 5 รายการ เป็ นเงิน 38,769,200 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
525.7059
525.7059

งบลงทุน
474.2473
474.2473

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

ผลผลิตที่ 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมี
การบริหารจัดการที่ดี

141.4107

94.4950

ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนน

128.1279

ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาความปลอดภัย
และกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานขนส่งสาขา

-

รวม
999.9532
999.9532

-

-

235.9057

38.8000

-

-

166.9279

121.9111

30.5402

-

-

152.4513

134.2562

267.3819

-

-

401.6381

43.0302

-

-

43.0302

-

งบรายจ่ายอืน่
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
999,953,200 บาท
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการที่ดี
235,905,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์และนํานวัตกรรมมา
ใช้ในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้มมี าตรฐานและสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ประชาชนมีความ
เชื่อมันในองค์
่
กร
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

งบดําเนิ นงาน
141.4107
5.7732
135.6375

งบลงทุน
94.4950
94.4950

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
235.9057
5.7732
230.1325

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
10
10
10
10
10
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรของ
(-)
กรมการขนส่งทางบก
โครงการ
4
3
3
3
3
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ
ตามโครงการที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

(-)
ร้อยละ

ล้านบาท

90
(-)
236.1264

90

90

235.9057

142.9407

142.9407

142.9407

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

236.1264
144.9324
91.1940
-

235.9057
141.4107
94.4950
-

142.9407
142.9407
-

142.9407
142.9407
-

142.9407
142.9407
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

90

90
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการที่ดี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,420 หน่วย)
(2) จัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของราชการสะดวก 1
ระบบ

235,905,700 บาท
141,410,700
109,756,700
5,773,200
76,017,500
27,966,000
31,654,000
31,654,000
94,495,000
94,495,000
94,495,000
94,495,000
46,065,000

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

48,430,000 บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
166,927,900 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางถนน ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ และสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การศึกษาและการดําเนินการเพือ่ พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
2. การจัดระเบียบและกํากับดูแลการประกอบการขนส่งทางถนน
3. การพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนส่งทางถนน
4. การพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์

งบดําเนิ นงาน
128.1279
22.0928
90.6928
15.3423
-

งบลงทุน
38.8000
38.8000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
166.9279
22.0928
90.6928
15.3423
38.8000

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
13
13
13
14
14
เชิงปริมาณ : จํานวนการศึกษาและการดําเนินการด้าน
(5)
การขนส่งทางถนน
ฉบับ
71,900
72,200
72,500
72,800
73,100
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกและต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง
( 33,996 )
ครัง้
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลผูป้ ระกอบการขนส่ง
2,660
2,680
2,680
2,680
2,680
( 986 )
ครัง้
126
126
126
126
126
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนาและส่งเสริม
( 23 )
ผูป้ ระกอบการขนส่ง
แห่ง
90
95
100
105
105
เชิงปริมาณ : จํานวนสิง่ อํานวยความสะดวก
( 90 )
ด้านการขนส่ง
ร้อยละ
75
80
85
90
90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูป้ ระกอบการรถโดยสาร
ประจําทางที่ได้รบั การพัฒนา ส่งเสริม กํากับ ดูแล
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 80 )
156.8619

166.9279

99.3395

99.3395

99.3395

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

156.8619
124.1688
32.6931
-

166.9279
128.1279
38.8000
-

99.3395
99.3395
-

99.3395
99.3395
-

99.3395
99.3395
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่ารับรองและพิธกี าร
(8) ค่าประกันภัย
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 52 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 40 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

166,927,900 บาท
128,127,900
98,745,600
32,047,200
1,166,900
3,426,900
927,000
155,800
313,000
9,326,000
26,300
199,500
15,343,600
651,700
12,400
24,400
81,800
168,100
156,500
67,300
9,695,800
46,112,000
17,024,600
9,695,800
9,695,800
9,695,800

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,488,000 บาท

37,468,800
15,004,800
7,488,000
7,488,000
7,488,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถตู ้ 40 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อแบบดับเบิ้ลแคบ 24 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อแบบธรรมดา 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถตู ้ 38 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถตู ้ 20 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ

11,856,000 บาท
59,304,000
23,736,000
11,856,000
11,856,000
11,856,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,510,100 บาท

21,798,800
3,758,400
4,510,100
4,510,100
4,510,100
4,510,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
137,200 บาท

686,000
137,200
137,200
137,200
137,200
137,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,286,000 บาท

54,549,000
9,405,000
11,286,000
11,286,000
11,286,000
11,286,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,940,000 บาท

29,700,000
5,940,000
5,940,000
5,940,000
11,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 40 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 44 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้ มูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพสถานีขนส่งสินค้า
ระยะที่ 2 2 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

7,516,800 บาท
37,584,000
7,516,800
7,516,800
7,516,800
15,033,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,268,500 บาท

41,342,500
8,268,500
8,268,500
8,268,500
16,537,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,382,300
19,696,500
5,180,800
2,123,100
2,381,900
38,800,000
38,800,000
38,800,000
38,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

38,800,000 บาท
58,800,000 บาท
20,000,000 บาท
38,800,000 บาท

295

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
152,451,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยควบคุม กํากับ ดูแล และส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการขนส่งทางถนนทัง้ ด้านตัวรถ ผูข้ บั รถและผูป้ ระจํารถ ให้เกิดความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม
8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
121.9111

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

48.5323
17.8328
55.5460

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
30.5402
30.5402
-

-

-

รวม
152.4513
79.0725
17.8328
55.5460

8.1.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
4,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000
เชิงปริมาณ : จํานวนผูผ้ ่านการอบรมและทดสอบ
( 1,782,114 )
คัน
4,160,000 4,170,000 4,180,000 4,190,000 4,200,000
เชิงปริมาณ : จํานวนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ
( 2,214,676 )
ราย
2,190,000 2,195,000 2,200,000 2,205,000 2,210,000
เชิงปริมาณ : จํานวนรถและผูข้ บั รถที่ผ่านการตรวจสอบ
( 1,248,915 )
ครัง้
6,080
6,080
6,080
6,080
6,080
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลสถานประกอบการ
เอกชนที่ได้รบั อนุญาต/ได้รบั การรับรอง
เชิงคุณภาพ : ผูผ้ ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 1,860 )
75
( 80.03 )
247.1253

ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

247.1253
122.1207
125.0046
-

ร้อยละ

75

75

75

75

152.4513

122.0961

122.0961

122.0961

152.4513
121.9111
30.5402
-

122.0961
122.0961
-

122.0961
122.0961
-

122.0961
122.0961
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน

152,451,300 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าประกันภัย
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ปรับปรุงศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตําบลบึงคําพร้อย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

121,911,100
63,513,400
63,513,400
990,300
203,600
2,306,900
1,137,700
2,012,400
104,900
40,208,900
32,900
216,000
11,759,700
3,396,100
36,700
70,900
87,900
278,300
309,000
361,200
58,397,700
58,397,700
30,540,200
30,540,200
30,540,200
30,540,200

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

30,540,200 บาท
39,946,000 บาท
9,405,800 บาท
30,540,200 บาท
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8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
401,638,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนางานด้านบริการประชาชน ในด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถและผูป้ ระจํารถ ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
งบรายจ่าย
งบดําเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
134.2562 267.3819
-

กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การดําเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
2. การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผูป้ ระจํารถ

91.3362
42.92

42.1043
225.2776

-

-

รวม
401.6381
133.4405
268.1976

8.1.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ช่องทาง
11
11
11
11
11
เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการให้บริการประชาชน
( 11 )
ครัง้
32,500,000 33,000,000 33,500,000 34,000,000 34,500,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านทะเบียนและ
( 15,440,160 )
ภาษีรถ
ครัง้
5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ
( 2,330,370 )
และผูป้ ระจํารถ
ล้านบาท
473.6459 401.6381
219.6467
135.3198
135.3198
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
473.6459 401.6381
219.6467
135.3198
135.3198
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

138.8357
334.8102
-

134.2562
267.3819
-

135.3198
84.3269
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

135.3198
-

135.3198
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าประกันภัย
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 140 รายการ (รวม 829 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 37 หน่วย)

401,638,100 บาท
134,256,200
118,428,600
342,800
1,124,100
2,734,400
1,753,700
165,000
830,600
92,300
587,000
7,888,600
20,800
132,000
100,433,800
1,895,000
23,500
4,700
27,700
93,600
134,500
144,500
15,827,600
10,381,700
1,997,400
3,448,500
267,381,900
267,381,900
42,104,300
14,181,800
14,181,800

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

470,500 บาท
470,500 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 46 รายการ (รวม 82 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 21 รายการ (รวม 51 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้าง
ประกอบ สํานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 ตําบลหมากแขง้
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 12 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้าง
ประกอบ สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (แห่งที1่ ) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 8 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้าง
ประกอบ สํานักงานขนส่งสาขาอําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(4) ก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 32 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้าง
ประกอบ ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

1,889,800 บาท
1,889,800 บาท
25,007,500 บาท
25,007,500 บาท
554,700 บาท
554,700 บาท
225,277,600 บาท
57,869,900 บาท

3,447,200 บาท
17,235,500 บาท
3,447,200 บาท
13,788,300 บาท

14,397,400 บาท
18,700,000 บาท
4,302,600 บาท
14,397,400 บาท

12,597,600 บาท
15,939,800 บาท
3,342,200 บาท
12,597,600 บาท
27,427,700 บาท
35,830,000 บาท
8,402,300 บาท
27,427,700 บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (ทดแทน) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อําเภอหาดใหญ่)
อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 16 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ทดแทน) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) จัดทําห้องปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรูส้ ารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก 1 แห่ง

55,154,900 บาท
13,596,700 บาท
67,983,300 บาท
13,596,700 บาท
54,386,600 บาท

41,558,200 บาท
53,700,000 บาท
12,141,800 บาท
41,558,200 บาท
91,042,800 บาท
91,042,800 บาท
21,210,000 บาท
21,210,000 บาท
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8.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งสาขา
43,030,200 บาท
8.1.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มอี าคารสํานักงานขนส่งสาขาต่าง ๆ สําหรับกระจายการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการอย่างทัว่ ถึง
8.1.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สํานักงานขนส่งสาขาทัว่ ประเทศ
8.1.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 26 ปี (ปี 2536 ถึง ปี 2561)
1,826,132,500 บาท
8.1.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,826,132,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งสาขา

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
43.0302
43.0302
-

รวม
43.0302
43.0302

8.1.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนสํานักงานขนส่งสาขา
(-)
ล้านบาท
1,783.1023
43.0302
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,783.1023
43.0302
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,783.1023
-

43.0302
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งสาขา

43,030,200 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างอาคารสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
อาคารทีพ่ กั อาศัยขา้ ราชการ ขนาด 8 หน่วย พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

43,030,200
43,030,200
43,030,200
43,030,200

บาท
บาท
บาท
บาท

43,030,200 บาท
55,950,000 บาท
12,919,800 บาท
43,030,200 บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมท่าอากาศยาน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

1,469,311,900 บาท
1,345,352,100 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
2. ดําเนินงานท่าอากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ผูใ้ ช้บริการโดยสาร / ขนส่งสินค้าและผูป้ ระกอบการทางอากาศ มีความปลอดภัยและสามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ มีบริการทีเ่ พียงพอความต้องการ
เพือ่ ให้ผูใ้ ช้บริการ / ผูป้ ระกอบการเชื่อมันและพึ
่
งพอใจในการใช้บริการเพิม่ ขึ้น
2. ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน มีภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
และบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพิม่ ขีดความสามารถของการให้บริการ
ท่าอากาศยานภูมิภาคให้มีความสะดวกปลอดภัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้
บริการท่าอากาศยานภูมภิ าคเพิม่ ขึ้นจากปี ฐาน

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,469.3119
1,345.3521
496.0562
279.7584
279.9482
1,469.3119
1,345.3521
496.0562
279.7584
279.9482
-

1,469.3119
-

20

20

20

20

1,345.3521
-

496.0562
-

279.7584
-

279.9482
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

1,345,352,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1,345,352,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
15
15
15

ปี 2561
262.9586
262.9586
262.9586

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
200.7285
2.9700
5.9400
200.7285
2.9700
5.9400
200.7285
2.9700
5.9400
-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 216,104,600 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 8 รายการ เป็ นเงิน 46,854,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน

งบดําเนิ นงาน
242.7107
242.7107

งบลงทุน
1,085.7655
1,085.7655

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

242.7107

1,085.7655

-

งบรายจ่ายอืน่
16.8759
16.8759

รวม
1,345.3521
1,345.3521

16.8759

1,345.3521

307

8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
1,345,352,100 บาท
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1,345,352,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
242.7107
242.7107
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ดําเนินงานท่าอากาศยาน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่าอากาศยานและ
มีสง่ิ อํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,085.7655
16.8759
1.1959
1,085.7655
15.6800

รวม
1,345.3521
243.9066
1,101.4455

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
28
28
28
28
28
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
( 28 )
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเป็ น
( 100 )
ไปตามมาตรฐานการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดําเนินงานภายในระยะเวลา
( 100 )
ที่กาํ หนดตามสัญญา
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ภายใน
( 100 )
วงเงินที่ได้รบั
ล้านบาท
1,469.3119
1,345.3521
496.0562
279.7584
279.9482
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,469.3119
1,345.3521
496.0562
279.7584
279.9482
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

242.5710
1,202.6650
24.0759
-

242.7107
1,085.7655
16.8759
-

248.3018
209.0385
38.7159
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

248.4825
30.0000
1.2759
-

248.6723
30.0000
1.2759
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(12) ค่าซ่อมแซมระบบดาวเทียมสือ่ สาร
(13) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ลิฟท์ สายพานลําเลียงสัมภาระ
(14) ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
(15) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(16) ค่าประกันอากาศยาน
(17) วัสดุสาํ นักงาน
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เครือ่ งบิน
(19) วัสดุก่อสร้าง
(20) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(21) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(24) วัสดุการเกษตร
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ รถยนต์
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,345,352,100 บาท
242,710,700
130,361,100
127,391,100
9,368,400
35,100
662,000
15,322,800
2,730,000
1,983,700
3,442,300
48,000,000
9,354,600
826,800
700,000
4,000,000
1,089,500
17,600
12,000,000
824,000
6,097,000
526,500
900,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
340,400
400,000
1,000,000
3,270,400
2,970,000
14,850,000
2,970,000
2,970,000
2,970,000
5,940,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานภายใน
(Back Office) 24 ท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) โครงการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สําหรับติดตัง้ ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ตามมาตรฐาน TH e-GIF เพือ่ ใช้งาน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

112,349,600
106,749,600
4,060,000
1,540,000
1,085,765,500
1,085,765,500
353,426,900
33,341,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,215,000 บาท

7,585,400 บาท

(3) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและ
คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 56 หน่วย)

14,541,500 บาท
41,000,000 บาท
30,000,000 บาท

(2) ระบบสือ่ สารดาวเทียมย่าน C-Band (High Power Amplifier)
ท่าอากาศยานปาย ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 97 หน่วย)

11,000,000 บาท
279,085,000 บาท
38,435,000 บาท

(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

8,000,000 บาท

(3) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

8,000,000 บาท

(4) ค่าซ่อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา้ -ขาออก ท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

2,300,000 บาท

(5) ค่าซ่อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา้ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ตําบลไร่นอ้ ย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

1,560,000 บาท

(6) ค่าซ่อมสะพานเทียบเครือ่ งบิน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไร่นอ้ ย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

3,800,000 บาท

(7) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 เครือ่ ง

5,000,000 บาท
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(8) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(9) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(10) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(11) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานแพร่
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(12) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์
ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(13) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(14) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครือ่ ง

2,500,000 บาท

(15) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(16) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(17) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(18) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(19) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานแพร่
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท
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(20) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานน่านนคร
ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(21) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(22) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครือ่ ง

3,200,000 บาท

(23) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานกระบี่
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท

(24) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท

(25) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท

(26) เครือ่ งตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครือ่ ง

5,000,000 บาท

(27) ระบบ Digital CCTV จํานวน 58 กล ้อง และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไร่นอ้ ย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

14,900,000 บาท

(28) เครือ่ งวัดแสง PAPI (SMF/PAPI) และ SIGN กรมท่าอากาศยาน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

17,000,000 บาท

(29) สะพานเทียบเครือ่ งบิน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไร่นอ้ ย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

22,000,000 บาท

(30) ระบบวิดโี อ ประชุมทางไกลผ่านระบบสือ่ สารดาวเทียม กรมท่าอากาศยาน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

30,100,000 บาท

(31) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
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(32) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(33) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(3) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
732,338,600 บาท
36,500,000 บาท
36,500,000 บาท
75,654,000 บาท

36,450,000 บาท
47,450,000 บาท
11,000,000 บาท
36,450,000 บาท

9,801,000 บาท
49,005,000 บาท
9,801,000 บาท
39,204,000 บาท

9,801,000 บาท
49,005,000 บาท
9,801,000 บาท
39,204,000 บาท
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(4) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(5) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(6) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(7) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจออกแบบขยายลานจอดเครือ่ งบินและลานจอด
รถยนต์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจออกแบบทางขับ และขยายลานจอดเครือ่ งบิน
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) งานปรับปรุงต่อเติมอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง

4,900,500 บาท
24,502,500 บาท
4,900,500 บาท
19,602,000 บาท

4,900,500 บาท
24,502,500 บาท
4,900,500 บาท
19,602,000 บาท

4,900,500 บาท
24,502,500 บาท
4,900,500 บาท
19,602,000 บาท

4,900,500 บาท
24,502,500 บาท
4,900,500 บาท
19,602,000 บาท
24,860,000 บาท

12,430,000 บาท

12,430,000 บาท
172,764,600 บาท
8,000,000 บาท

25,600,000 บาท
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(3) งานปรับปรุงโรงเก็บเครือ่ งยนต์เป็ นอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี ตําบลไร่นอ้ ย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 แห่ง

11,400,000 บาท

(4) งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

13,000,000 บาท

(5) งานก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครือ่ งบิน และลานจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(6) งานก่อสร้างทางขับและลานจอดเครือ่ งบิน ท่าอากาศยานลําปาง
จ.ลําปาง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(7) งานก่อสร้างทางขับและขยายลานจอดเครือ่ งบิน ท่าอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

33,107,400 บาท
159,870,000
29,058,600
97,704,000
33,107,400

บาท
บาท
บาท
บาท
29,882,200 บาท

84,970,000
14,232,800
40,855,000
29,882,200

บาท
บาท
บาท
บาท
51,775,000 บาท

92,997,500
19,000,000
51,775,000
22,222,500

บาท
บาท
บาท
บาท
17,200,000 บาท
17,200,000 บาท
405,360,000 บาท
40,760,000 บาท

(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแรงสูง-แรงตํา่ หม้อแปลงไฟฟ้ า Unitsub
อาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

25,200,000 บาท

(3) งานปรับปรุงป้ าย Taxi Guidance Sign ปรับปรุงระบบไฟทางวิง่
เครือ่ งควบคุมกระแสไฟฟ้ า CCR ระบบควบคุมไฟฟ้ าสนามบิน PLC
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบา้ นเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ระบบ

21,000,000 บาท
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(4) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End
ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

51,000,000 บาท

(5) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End
ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach
พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ระบบ

52,000,000 บาท

(6) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End
ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี ตําบลไร่นอ้ ย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ระบบ

88,000,000 บาท

(7) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จากระบบ Split type เป็ นระบบ Chiller
Water Cool ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ

68,000,000 บาท

(8) งานก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การดับเพลิงและหน่วยกูภ้ ยั และอาคาร AFL
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 แห่ง

39,600,000 บาท

(9) งานก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การดับเพลิงและหน่วยกูภ้ ยั ทีท่ ่าอากาศยาน
นราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน สําหรับรองรับการบินด้านธุรกิจ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

19,800,000
16,875,900
15,680,000
11,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,680,000 บาท
23,400,000 บาท
4,680,000 บาท
18,720,000 บาท
1,195,900 บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

23,613,553,600 บาท
23,171,710,400 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ระบบทางหลวงทีส่ ะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity)
การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ทีส่ มบูรณ์ เพือ่ การขับเคลือ่ นประเทศ
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง
ให้ได้ตามมาตรฐานเพือ่ คุณภาพการให้บริการทีด่ ี
3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประชาชนผูใ้ ช้บริการทางหลวงได้รบั ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
โดยการดูแลและบํารุงรักษาโครงข่ายทางหลวง 68,936 กิโลเมตร และอํานวยความปลอดภัยรวมถึง
แก้ไขจุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย

318

4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การพัฒนาและบํารุงรักษาระดับการ
ให้บริการของระบบทางหลวง ที่รวดเร็ว
ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
23,613.5536 23,171.7104 24,113.5462 23,738.9142 23,871.2650
23,613.5536 23,171.7104 24,113.5462 23,738.9142 23,871.2650
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการเคลือ่ นตัว
ของรถบนโครงข่ายทางหลวง

กม./ชม.

75.5

76.0

76.5

77.0

77.5

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวง
ได้รบั การบํารุงรักษาให้มคี วามเรียบผิวทาง
เฉลีย่ (IRI) ไม่เกิน

ม./กม.

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
2. การควบคุมและพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

19,349.4704
-

19,460.0126
-

20,394.2465
-

20,019.6145
-

20,151.9653
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนครัง้ ที่เกิด
อุบตั ิเหตุในโครงข่ายถนนของทางหลวง
ต่อจํานวนเที่ยวการเดินทาง

ครัง้ /
พันล ้าน
คัน-กม.

51

50

49

48

48

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

4,264.0832
-

3,711.6978
-

3,719.2997
-

3,719.2997
-

3,719.2997
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

23,171,710,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

23,171,710,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การพัฒนา

จํานวน
รายการ
48
45

ปี 2561
632.2694
608.3468

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
664.4078
25.9630
25.2280
651.7948
13.3500
-

2. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การบํารุงรักษา

2

6.8106

3. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวง
มีความปลอดภัย

1

17.1120

12.6130

12.6130

25.2280

-

48

632.2694

664.4078

25.9630

25.2280

-

รวมทัง้ สิ้น

-

-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 32 รายการ เป็ นเงิน 516,069,400 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 16 รายการ เป็ นเงิน 116,200,000 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
658.4274
658.4274

งบลงทุน
22,187.9602
22,187.9602

งบเงินอุดหนุ น
3.5143
3.5143

งบรายจ่ายอืน่
321.8085
321.8085

รวม
23,171.7104
23,171.7104

ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การพัฒนา

149.7244

1,696.2448

3.5143

293.5278

2,143.0113

ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การบํารุงรักษา

278.2107

17,031.9800

-

6.8106

17,317.0013

ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวง
มีความปลอดภัย

230.4923

3,459.7354

-

21.4701

3,711.6978

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
23,171,710,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
2,143,011,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอบสนองสังคมและสิง่ แวดล ้อม ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
149.7244
149.7244

รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,696.2448
3.5143
293.5278
1,696.2448
3.5143
293.5278

รวม
2,143.0113
2,143.0113

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
372
486
400
400
400
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการที่ดาํ เนินงานแล ้วเสร็จ
( 245 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : รายการที่ดาํ เนินงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
( 100 )
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
ตามแผนงานที่กาํ หนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ที่ได้รบั
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท 1,783.8805
2,143.0113 2,856.0038 2,422.7318
2,515.9626
เงินงบประมาณ
ล้านบาท 1,783.8805
2,143.0113 2,856.0038 2,422.7318
2,515.9626
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

157.7301
1,333.8336
6.4820
285.8348

149.7244
1,696.2448
3.5143
293.5278

191.7270
2,587.1448
8.4820
68.6500

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

210.8998
2,190.0000
8.4820
13.3500

2,515.9626
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าประกันภัย
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(12) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(13) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุก่อสร้าง
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุเวชภัณฑ์
(20) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
1.2.1 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

2,143,011,300 บาท
149,724,400
79,152,800
79,152,800
5,371,000
1,207,800
7,978,000
1,710,000
4,298,400
9,143,100
26,000
12,876,300
239,200
222,300
994,400
11,250,000
10,500,000
6,270,100
1,365,500
997,500
413,200
950,000
300,000
590,000
1,050,000
1,400,000
70,571,600
70,571,600
20,406,400
2,657,200
3,717,700
123,500
43,666,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการบํารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(2) โครงการจัดหา/ทดแทนครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 42 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 35 รายการ (รวม 92 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) เครื่องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS พร้อมอุปกรณ์ติดตัง้
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation
Satellite System) พร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ท่มี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 91 รายการ (รวม 130 หน่วย)

1,696,244,800
1,696,244,800
68,468,900
24,690,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,690,000 บาท
20,000,000 บาท
218,300 บาท
218,300 บาท
3,523,900 บาท
3,523,900 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
255,600 บาท
255,600 บาท
4,891,000 บาท
4,891,000 บาท
9,000,000 บาท
400,000 บาท
3,600,000 บาท
5,000,000 บาท
25,830,100 บาท
25,830,100 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 71 รายการ (รวม 86 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย 5 ชัน้ 16 ครอบครัว แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2
จ.ชลบุรี 1 หลัง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย 5 ชัน้ 16 ครอบครัว
สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 1 หลัง
ชํานาญการพิเศษ 2 ชัน้ 28 ห้อง สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
จ.เชียงใหม่ 1 หลัง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย 5 ชัน้ 16 ครอบครัว
สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย 5 ชัน้ 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงยโสธร จ.ยโสธร 1 หลัง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย 5 ชัน้ 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย 1 หลัง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงพัทลุง จ.พัทลุง 1 หลัง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
จ.สระแก้ว 1 หลัง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 หลัง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง 1 หลัง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 หลัง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงพิจติ ร จ.พิจติ ร 1 หลัง
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)
จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย 1 หลัง
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การสํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 หลัง
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การแขวงทางหลวงกําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร 1 หลัง

1,627,775,900 บาท
302,546,000 บาท

208,991,000 บาท
16,335,000 บาท
16,335,000 บาท
11,880,000 บาท
16,335,000 บาท
16,335,000 บาท
16,335,000 บาท
369,026,800 บาท

75,636,000 บาท
18,315,000 บาท
18,315,000
18,315,000
18,315,000
18,315,000
18,315,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,315,000 บาท
18,315,000 บาท
18,315,000 บาท
18,315,000 บาท
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(12) โครงการจัดสร้างศูนย์พฒั นาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab)
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานโครงการจัดสร้างศูนย์พฒั นาเทคโนโลยี
งานทาง (Central Lab)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการสํารวจและออกแบบ รวมทัง้ สํารวจและวิเคราะห์
ทางธรณีวทิ ยา
(2) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 90.000 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายชลบุรี - หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี
(ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 3 ช่วง จุดตัดจุดเริม่ ต้นทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดจุดสิ้นสุด
ทางหลวงหมายเลข 332
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

109,535,800 บาท
780,626,000
119,778,000
141,954,000
109,535,800
409,358,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
705,000 บาท

14,194,600
4,870,000
6,833,000
705,000
1,786,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
348,597,000 บาท
40,000,000 บาท
68,000,000 บาท

85,000,000 บาท
17,000,000 บาท
68,000,000 บาท
28,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท

68,000,000 บาท
85,000,000 บาท
17,000,000 บาท
68,000,000 บาท

25,600,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท
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(6) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 3 ช่วง จุดตัดทางเลีย่ งเมืองชลบุรี - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(7) ค่าสํารวจและออกแบบเพือ่ แก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุบนทางหลวงหมายเลข 12
สายตาก - แม่สอด (บริเวณดอยรวก)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(8) ค่าศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม และสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงข่ายสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(9) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 81.500 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าสํารวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3
(ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล. 305 - ทล. 34
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด จํานวน 4 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ
(2) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
(3) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

28,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
15,999,000 บาท
19,999,000 บาท
4,000,000 บาท
15,999,000 บาท

31,998,000 บาท
39,998,000 บาท
8,000,000 บาท
31,998,000 บาท
18,000,000 บาท
90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
18,000,000 บาท
90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
7,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
463,182,200 บาท
7,329,400
187,595,800
268,257,000
5,508,800

บาท
บาท
บาท
บาท

5,508,800 บาท
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2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 131 รายการ (รวม 131 หน่วย)
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าสมาชิกสมาคมถาวร เพือ่ การประชุมว่าด้วยถนนระหว่างประเทศ
2) ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน
4. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกในการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ
2) ถอนคืนเงินค่าปรับ
3) การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
4) การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวง
5) โครงการประเมินผลงานเพือ่ ประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
6) โครงการพิกดั หลักฐานด้านภูมสิ ารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 2
7) โครงการจัดทํามาตรฐานขอ้ มูลและการบูรณาการขอ้ มูล
8) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย
9) โครงการศึกษาและประเมินการเพิม่ ประสิทธิภาพมาตรฐานการเคลือ่ นตัว
ของจราจรบริเวณทางแยก ระยะที่ 1
10) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

131,673,400 บาท
131,673,400 บาท
4,654,200 บาท

4,654,200 บาท
2,587,500 บาท
2,587,500
3,514,300
3,514,300
251,300
3,263,000
293,527,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

810,000 บาท
10,000,000 บาท
8,000,000 บาท
1,000,000 บาท
3,000,000
11,158,000
20,050,800
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000,000 บาท
702,000 บาท
10,198,000
2,040,000
4,080,000
3,376,000
702,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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11) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โครงการยกระดับความสูงสะพานนนทบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
12) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 4
สายตรัง - พัทลุง (ตอน บ.นาโยงเหนือ - เขาพับผ้า)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
13) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม สะพานขา้ มแม่นาํ้ เจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข 329 อําเภอป่ าโมก จ.อ่างทอง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
14) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
15) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ชลบุรี - พัทยา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
16) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
เลีย่ งเมืองเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1207
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

40,000 บาท
12,996,000
6,500,000
6,456,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,386,000 บาท

8,486,000
1,700,000
3,400,000
3,386,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,796,000 บาท

9,496,000
1,900,000
3,800,000
3,796,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,394,000 บาท

10,994,000
2,200,000
4,400,000
4,394,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,395,000 บาท

10,995,000
2,200,000
4,400,000
4,395,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,996,000 บาท
9,996,000
2,000,000
4,000,000
3,996,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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17) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศกรรม และผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองน่าน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
18) โครงการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายตาก - แม่สอด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
19) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
20) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 119 (ทางแยกเขา้ อุตรดิตถ์ ที่ กม.3+161)
และบริเวณทางหลวงหมายเลข 1040 (แยกทางหลวงหมายเลข 102 วังกะพี้ ที่ กม.1+977) จ.อุตรดิตถ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
21) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม. 62 + 886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรนิ ทร์) –
แยกเขา้ อุทมุ พรพิสยั ที่ กม.75 + 971 จ.ศรีสะเกษ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
22) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 สีแ่ ยกวังน้อย - ต่อทางของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ที่ กม.20+321 จ.พระนครศรีอยุธยา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

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

28,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
3,600,000 บาท
9,000,000 บาท
5,400,000 บาท
3,600,000 บาท

3,800,000 บาท
9,500,000 บาท
5,700,000 บาท
3,800,000 บาท

3,400,000 บาท
8,500,000 บาท
5,100,000 บาท
3,400,000 บาท

3,600,000 บาท
9,000,000 บาท
5,400,000 บาท
3,600,000 บาท
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23) โครงการศึกษาเพือ่ จัดทําคู่มอื แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัย
ในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและงานบํารุงทางของกรมทางหลวง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
24) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 4
สายชุมพร - ระนอง ตอน 4
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
25) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
26) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
27) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย (ระยะที่ 2)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
28) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางเชื่อมผืนป่ ามรดกโลก
บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย (ระยะที่ 2)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,150,000 บาท
9,000,000
2,700,000
3,150,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,250,000 บาท

15,000,000
4,500,000
5,250,000
5,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,550,000 บาท

13,000,000
3,900,000
4,550,000
4,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,200,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,200,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,850,000 บาท

11,000,000
3,300,000
3,850,000
3,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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29) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ตาก - แม่สอด ตอน 4
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
30) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงจุดผ่านแดนทีบ่ า้ นหนองเอีย่ น-สตึงบท จ.สระแก้ว
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
31) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุร)ี กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง - อยุธยา) ที่ กม.75+432 จ.ลพบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
32) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41
(สมอทอง) - ชายทะเล ที่ กม.4+492 จ.สุราษฎร์ธานี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
33) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีร)ี จ.นครสวรรค์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
34) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บรุ )ี จ.สิงห์บรุ ี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

4,200,000 บาท
12,000,000
3,600,000
4,200,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,850,000 บาท

9,500,000
2,850,000
3,800,000
2,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
6,300,000 บาท
9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท
6,300,000 บาท
9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท
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35) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4081 แยกทางหลวงหมายเลข 4
(ท่านางพรหม) - จงแก ที่ กม.7+168 จ.พัทลุง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
36) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนช้างเผือก (แยกประโดก)
จ.นครราชสีมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
37) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
38) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สะพานลอยขา้ มทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4048 แยกทางหลวงหมายเลข 41
(กม.76+630) - ทะเลน้อย ที่ กม.25+012 จ.พัทลุง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
39) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก (ระยะดําเนินการ) จ.พิษณุโลก
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
40) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทางหลวงหมายเลข 118
สายเชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – บ.แม่เจดีย ์ จ.เชียงใหม่
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

6,300,000 บาท
9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท
6,300,000 บาท
9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท

6,650,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท
3,750,000 บาท
12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,600,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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41) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
สาย บ.นาไคร้ – อ.คําชะอี จ.กาฬสินธุ ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
42) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226
จ.นครราชสีมา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

3,150,000 บาท
10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,050,000 บาท
11,500,000 บาท
8,050,000 บาท
3,450,000 บาท
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8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
17,317,001,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งและจราจร
ที่มคี วามสะวดก รวดเร็วและปลอดภัย
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
278.2107
278.2107
-

รวมทัง้ สิ้น
1. บํารุงรักษาทางหลวง
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
17,031.9800
6.8106
16,831.9800
6.8106
200.0000
-

รวม
17,317.0013
17,117.0013
200.0000

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวง
67,923
68,936
68,936
69,669
70,158
ได้รบั การบํารุงรักษา
(-)
ม./กม.
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
ให้มคี วามเรียบผิวทาง (IRI) เฉลีย่ ไม่เกิน
(-)
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนงานที่กาํ หนด
(-)
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ที่ได้รบั
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท 17,565.5899 17,317.0013 17,538.2427 17,596.8827 17,636.0027
เงินงบประมาณ
ล้านบาท 17,565.5899 17,317.0013 17,538.2427 17,596.8827 17,636.0027
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

292.8380
17,258.6875
14.0644

278.2107
279.3627
279.3627
17,031.9800 17,258.8800 17,317.5200
6.8106
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

279.3627
17,356.6400
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึ กอบรม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุเวชภัณฑ์
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(19) วัสดุอาํ นวยความปลอดภัย
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงทางหลวง
ค่าบํารุงทางหลวง
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 453 รายการ (รวม 68,936 หน่วย)

17,317,001,300 บาท
278,210,700
166,430,300
166,430,300
5,052,000
585,000
40,000,000
2,228,400
83,609,500
600,000
1,000,000
15,067,500
838,700
6,000,000
5,832,400
367,000
1,000,000
1,000,000
300,000
100,000
1,400,000
749,800
700,000
111,780,400
56,043,200
9,653,900
10,311,500
3,705,000
32,066,800
17,031,980,000
17,031,980,000
17,031,980,000
16,831,980,000
16,631,980,000
16,631,980,000
7,956,955,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 5 จ.ชลบุรี
(3) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บางขัน - ลําทับ จ.นครศรีธรรมราช
(4) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน ห้วยใหญ่ - พันเสด็จนอก ตอน 2 จ.ชลบุรี
(5) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า จ.กระบี่
(6) ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข จ.ชลบุรี
(7) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 4 จ.นครศรีธรรมราช
(8) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่ งเมืองชลบุรี ตอน 4 จ.ชลบุรี
(9) ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ตอน 2
จ.ชัยนาท
(10) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช
(11) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน 2
จ.ชัยนาท
(12) ทางหลวงหมายเลข 2440, 2061 ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด,
ห้วยตะกัว่ - พุทไธสง จ.บุรีรมั ย์
(13) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลําพยนต์ - เกษตรชัย ตอน 2 จ.นครสวรรค์
(14) ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตําหนักภูพงิ คราชนิเวศน์
ตอน 2 จ.เชียงใหม่
(15) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน ตอน 1 จ.ชัยนาท
(16) ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี่
(17) ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน ลําชี - คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
(18) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน หนองบัวระเหว - ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(19) ทางหลวงหมายเลข 302, 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สีแ่ ยกแคราย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว กรุงเทพมหานคร
(20) ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ จ.บุรีรมั ย์
(21) ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
(22) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง
กรุงเทพมหานคร
(23) ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ตอน 2
จ.ชัยภูมิ
(24) ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตําหนักภูพงิ คราชนิเวศน์
ตอน 1 จ.เชียงใหม่
(25) ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ จ.ชัยภูมิ
(26) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี
กรุงเทพมหานคร

12,740,000
12,740,000
10,780,000
10,682,000
14,700,000
12,740,000
11,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,277,000 บาท
12,740,000 บาท
13,720,000 บาท
14,700,000 บาท
11,368,000 บาท
11,662,000
14,700,000
10,780,000
11,368,000
12,740,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,760,000 บาท
11,760,000 บาท
11,662,000 บาท
11,760,000 บาท
11,760,000 บาท
14,700,000 บาท
11,760,000 บาท
17,640,000 บาท
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(27) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย ์ - ต่างระดับคลองหลวง
ตอน 3 จ.ปทุมธานี
(28) ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(29) ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน เขาปี บ - นาเหนือ จ.ชุมพร
(30) ทางหลวงหมายเลข 1269, 1349 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน,
สะเมิง - วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่
(31) ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอน แม่ริม - ปางดะ ตอน 2 จ.เชียงใหม่
(32) ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สีแ่ ยกละแม - สวนแตง จ.ชุมพร
(33) ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด จ.นครสวรรค์
(34) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ ตื้น ตอน 1 จ.กาญจนบุรี
(35) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 จ.ปทุมธานี
(36) ทางหลวงหมายเลข 3201 ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย ตอน 1
จ.ชุมพร
(37) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท - ล ้องอ้อ ตอน 1 จ.เชียงใหม่
(38) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกิเลน - นํา้ ตกไทรโยคใหญ่
จ.กาญจนบุรี
(39) ทางหลวงหมายเลข 107, 1095 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย,
หนองโค้ง - กิ่วคอหมา จ.เชียงใหม่
(40) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ ตื้น - แยกปากกิเลน
จ.กาญจนบุรี
(41) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - นํา้ รอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(42) ทางหลวงหมายเลข 3201 ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย ตอน 2
จ.ชุมพร
(43) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สินไชย - บ้านหลวง จ.เชียงใหม่
(44) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน 1
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(45) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน นาหวาย - สินไชย จ.เชียงใหม่
(46) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน นํา้ ตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 1
จ.กาญจนบุรี
(47) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง
(48) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน 2
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(49) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน นํา้ ตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 2
จ.กาญจนบุรี
(50) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ป่ ากล ้วย - ห้วยนํา้ ริน จ.เชียงราย
(51) ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กุยบุรี - ยางชุม ตอน 2
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(52) ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ์ ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย
จ.เชียงราย

14,700,000 บาท
10,780,000 บาท
10,780,000 บาท
10,290,000
15,680,000
10,192,000
10,780,000
13,720,000
11,270,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,780,000 บาท
15,412,000 บาท
14,700,000 บาท
14,700,000 บาท
14,700,000 บาท
10,780,000 บาท
10,780,000 บาท
14,700,000 บาท
11,760,000 บาท
11,760,000 บาท
14,700,000 บาท
13,720,000 บาท
12,740,000 บาท
14,700,000 บาท
11,760,000 บาท
10,290,000 บาท
14,700,000 บาท

338

(53) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน นํา้ ตก - กะปาง จ.ตรัง
(54) ทางหลวงหมายเลข 3086, 3500 ตอน ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์,
หนองบัว - ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
(55) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(56) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ท่าก๊อ - ดงมะดะ จ.เชียงราย
(57) ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ จ.กาญจนบุรี
(58) ทางหลวงหมายเลข 4155 ตอน บาเจาะ - บ้านทอน จ.นราธิวาส
(59) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ จ.เชียงราย
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(61) ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 2 จ.ตรัง
(62) ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ จ.นราธิวาส
(63) ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
(64) ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย จ.เชียงราย
(65) ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอน สุไหงปาดี - บือเลาะ จ.นราธิวาส
(66) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่ งเกลือ จ.เชียงราย
(67) ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คําใหญ่ - ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์
(68) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 1
จ.หนองคาย
(69) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส จ.นราธิวาส
(70) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ จ.เชียงราย
(71) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง
(72) ทางหลวงหมายเลข 2253 ตอน คําพิมลู - คําม่วง จ.กาฬสินธุ ์
(73) ทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ปางช้าง - นาบัว จ.น่าน
(74) ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 จ.เชียงราย
(75) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู ตอน 1
จ.อุดรธานี
(76) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย จ.น่าน
(77) ทางหลวงหมายเลข 3516 ตอน บ่อล่าง - มาบชุบเห็ด จ.ตราด
(78) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก จ.สิงห์บุรี
(79) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน หาดไร่ - นาเซีย จ.น่าน
(80) ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ จ.ตราด
(81) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก๊ต- สะพานพญาวัด จ.น่าน

13,230,000 บาท
14,700,000
11,760,000
14,700,000
11,074,000
10,976,000
14,700,000
10,780,000
14,210,000
10,584,000
14,700,000
12,740,000
11,270,000
12,740,000
10,780,000

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

11,074,000
11,760,000
11,760,000
14,700,000
11,270,000
11,270,000
15,680,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,700,000
12,740,000
11,466,000
14,700,000
11,760,000
11,564,000
16,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(82) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง ตอน 2
จ.กําแพงเพชร
(83) ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลีย่ ม ตอน 1
จ.สุโขทัย
(84) ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด จ.อ่างทอง
(85) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี
(86) ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน คลองหวะ - ควนหิน ตอน 2 จ.สงขลา
(87) ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1
จ.เชียงใหม่
(88) ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย จ.น่าน
(89) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่นาํ้ เวฬุ จ.ตราด
(90) ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - นํา้ ตกนางรอง จ.นครนายก
(91) ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก,ผาหลัก - สะเกิน
จ.น่าน
(92) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง ตอน 1
จ.กําแพงเพชร
(93) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 2
จ.เชียงใหม่
(94) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา
(95) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน โคกผักหวาน - ท่ายม จ.อุดรธานี
(96) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ต่นื ตอน 2 จ.เชียงใหม่
(97) ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล จ.น่าน
(98) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ ยกช้างเผือก - ปัว ตอน 2 จ.น่าน
(99) ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน จ.สงขลา
(100) ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน จ.กําแพงเพชร
(101) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า จ.อุดรธานี
(102) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(103) ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน วังประจบ - ลานทอง จ.ตาก
(104) ทางหลวงหมายเลข 43, 4243 ตอน จะนะ - ปาแด, สะเดา - สะท้อน
จ.สงขลา
(105) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก จ.ขอนแก่น
(106) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล ้ม - พุทธมณฑล จ.นครปฐม
(107) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดึง - โคกเจริญ ตอน 1 จ.ลพบุรี
(108) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ท่าก้อน - เซกา จ.บึงกาฬ
(109) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ตอน 1 จ.ตาก
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(110) ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ตอน 1 จ.ขอนแก่น
(111) ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 จ.สงขลา
(112) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสชั นาลัย - แม่สนิ ตอน 2 จ.สุโขทัย
(113) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิ ยั - ปากคาด ตอน 2 จ.บึงกาฬ
(114) ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอน หนองตะเลา - รางพิกุล จ.นครปฐม
(115) ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรมั ย์ - โคกสูง ตอน 2 จ.บุรีรมั ย์
(116) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า จ.ลพบุรี
(117) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง-เปิ่ งเคลิง่ ตอน 4 จ.ตาก
(118) ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - นํา้ ซึม ตอน 3 จ.อุดรธานี
(119) ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 จ.สงขลา
(120) ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น
(121) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรัก ตอน 3 จ.ปัตตานี
(122) ทางหลวงหมายเลข 4090, 4240 ตอน นิคม - หินดาน,
ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม จ.ภูเก็ต
(123) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 1 จ.ตาก
(124) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 3 จ.สงขลา
(125) ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า จ.อุดรธานี
(126) ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(127) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่ งเกตุ - อีเหลอ จ.ลพบุรี
(128) ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอน วังพิกุล - ลานกระบือ ตอน 1
จ.กําแพงเพชร
(129) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชัยศรี - ดอนตูม ตอน 1
จ.นครปฐม
(130) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก จ.มุกดาหาร
(131) ทางหลวงหมายเลข 2233 ตอน พล - ท่านางแนว จ.ขอนแก่น
(132) ทางหลวงหมายเลข 2287, 2339 ตอน ดงหลวง - สานแว้,
กวนบุ่น - สามแยกกวนบุ่น จ.มุกดาหาร
(133) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ตอน 1 จ.ปัตตานี
(134) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่ าขาม ตอน 1 จ.ลําปาง
(135) ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(136) ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอน วังพิกุล - ลานกระบือ ตอน 2
จ.กําแพงเพชร
(137) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ลําลูกบัว - หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม
(138) ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลําชี จ.ขอนแก่น
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(139) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 1
จ.มุกดาหาร
(140) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ตอน 2 จ.ปัตตานี
(141) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร จ.ลําปาง
(142) ทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม จ.อุดรธานี
(143) ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยนํา้ เงิน - เมืองใหม่ จ.ขอนแก่น
(144) ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ตอน 2 จ.นครพนม
(145) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 1 จ.พัทลุง
(146) ทางหลวงหมายเลข 1287 ตอน สันมะเกลือ - เมืองปาน จ.ลําปาง
(147) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 2
จ.แม่ฮ่องสอน
(148) ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี จ.จันทบุรี
(149) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน โก่งธนู - เจ้าปลุก จ.พระนครศรีอยุธยา
(150) ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเห็น - คํากุง ตอน 1 จ.อุดรธานี
(151) ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอน ปฏิรูป - โนนสมบูรณ์ จ.นครพนม
จ.แม่ฮ่องสอน
(153) ทางหลวงหมายเลข 3277 ตอน ขลุง - มะขาม ตอน 2 จ.จันทบุรี
(154) ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(155) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ตอน 1
จ.ลําปาง
(156) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร จ.พิจติ ร
(157) ทางหลวงหมายเลข 3277 ตอน ขลุง - มะขาม ตอน 1 จ.จันทบุรี
(158) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 1
จ.นครราชสีมา
(159) ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(160) ทางหลวงหมายเลข 1345, 1179 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน,
ฝายกวาง - ดอนเงิน จ.พะเยา
(161) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ตอน 1
จ.แม่ฮ่องสอน
(162) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 จ.จันทบุรี
(163) ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่ อน - ศูนย์สร้างทางลําปาง
จ.ลําปาง
(164) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ตอน 2 จ.พิจติ ร
(165) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 จ.จันทบุรี
(166) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 1
จ.ยโสธร
(167) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 1 จ.พังงา
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(168) ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล จ.ลําพูน
(169) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย จ.นครราชสีมา
(170) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมัง จ.พิจติ ร
(171) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 จ.สงขลา
(172) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 จ.จันทบุรี
(173) ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง จ.ยะลา
(174) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก - หนองนํา้ เขียว
จ.อุตรดิตถ์
(175) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 2 จ.ลําพูน
(176) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 1
จ.พิษณุโลก
(177) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน
จ.นครราชสีมา
(178) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง จ.จันทบุรี
(179) ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วังพญา จ.ยะลา
(180) ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน จ.จันทบุรี
(181) ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอน พวงพะยอม - โคกสูง จ.นครราชสีมา
(182) ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่ จ.ลําพูน
(183) ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน รามัน - จะรังตาดง จ.ยะลา
(184) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก
(185) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 2
จ.ฉะเชิงเทรา
(186) ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตอน 2
จ.ร้อยเอ็ด
(187) ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล ้า - แปลงยาว ตอน 1
จ.ฉะเชิงเทรา
(188) ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองคํา - ดอนไผ่ จ.นครราชสีมา
(189) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร จ.ลําพูน
(190) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(191) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา
จ.ร้อยเอ็ด
(192) ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง จ.ลําพูน
(193) ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 1 จ.นครราชสีมา
(194) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 จ.พิษณุโลก
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(195) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา
(196) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง จ.อุบลราชธานี
(197) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง
(198) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน นาเมืองไทย - บ้านกลาง จ.เลย
(199) ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่ าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(200) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา
(201) ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสีก้ มิ - เขาค่าย ตอน 1 จ.ระนอง
(202) ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน อุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล ้า - นครไทย
จ.พิษณุโลก
(203) ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชําราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1
จ.อุบลราชธานี
(204) ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล ้า - แปลงยาว ตอน 2
จ.ฉะเชิงเทรา
(205) ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง จ.นครราชสีมา
(206) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชียงคาน ตอน 1 จ.เลย
(207) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ้านแยง - นํา้ เทิน จ.พิษณุโลก
(208) ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ตอน 1
จ.นครราชสีมา
(209) ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ จ.ระยอง
(210) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 3 จ.เพชรบุรี
(211) ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก จ.ระยอง
(212) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย ตอน 4
จ.นครราชสีมา
(213) ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา จ.อุบลราชธานี
(214) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี
(215) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังนํา้ เขียว - ดอนขวาง จ.นครราชสีมา
(216) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 จ.ชลบุรี
(217) ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดข่า - ภูป่าไผ่ จ.เลย
(218) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 5 จ.เพชรบุรี
(219) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ ยกปักธงชัย - สีแ่ ยกโชคชัย ตอน 2
จ.นครราชสีมา
(220) ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชําราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2
จ.อุบลราชธานี
(221) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 2 จ.เพชรบุรี
(222) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย ตอน 1
จ.นครราชสีมา
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(223) ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอน สามแยกกระจับ - หนองโพ จ.ราชบุรี
(224) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน ห้วยใหญ่ - พันเสด็จนอก ตอน 1
จ.ชลบุรี
(225) ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
(226) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 2 จ.เพชรบุรี
(227) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย ตอน 2
จ.นครราชสีมา
(228) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 3
จ.อุบลราชธานี
(229) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย ตอน 6
จ.นครราชสีมา
(230) ทางหลวงหมายเลข 3353 ตอน วงษ์สว่าง - ป่ ารัง จ.ลพบุรี
(231) ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะท้อน จ.สงขลา
(232) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 4 จ.เพชรบุรี
(233) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 จ.เลย
(234) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 4 จ.ชลบุรี
(235) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง จ.ลพบุรี
(236) ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อนํา้ ร้อน จ.นครศรีธรรมราช
(237) ทางหลวงหมายเลข 3499, 3527 ตอน เขือ่ นเพชร - เขือ่ นแก่งกระจาน,
ด่านโง - หนองปื นแตก จ.เพชรบุรี
(238) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดึง - โคกเจริญ ตอน 2 จ.ลพบุรี
(239) ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน โป่ งชี - ด่านซ้าย จ.เลย
(240) ทางหลวงหมายเลข 311, 3562 ตอน ลพบุรี - แยกวัดสนามไชย,
ลพบุรี - ป่ าหวาย จ.ลพบุรี
(241) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง - ด่านดู่ จ.เพชรบูรณ์
(242) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง จ.เลย
(243) ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(244) ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน จงโก - ลําสมพุง จ.ลพบุรี
(245) ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน - อีเลิศ จ.เพชรบูรณ์
(246) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ จ.เลย
(247) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงษ์ - นํา้ ตก ตอน 1
จ.นครศรีธรรมราช

11,760,000 บาท
11,466,000 บาท
11,270,000 บาท
12,740,000 บาท
11,760,000 บาท
11,760,000 บาท
10,780,000
11,760,000
11,270,000
15,680,000
12,740,000
15,190,000
11,760,000
10,584,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,740,000 บาท
10,780,000 บาท
13,132,000 บาท
10,682,000
10,780,000
16,660,000
10,584,000
14,700,000
11,760,000
10,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,780,000 บาท

345

(248) ทางหลวงหมายเลข 2196, 2302 ตอน นางัว่ - ทุ่งสมอ,
กอไผ่ - แก้วงอย จ.เพชรบูรณ์
(249) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ จ.เลย
(250) ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย - ปากหมัน จ.เลย
(251) ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากนํา้ - นํา้ ร้อน จ.เพชรบูรณ์
(252) ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน ส้มป่ อยน้อย - หัวช้าง - สะเดา
จ.ศรีสะเกษ
(253) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์
(254) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1
จ.ศรีสะเกษ
(255) ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิง่ ชัน - ดงขุย จ.เพชรบูรณ์
(256) ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอน ดอนระเบียง - ป่ าไร่หลวง จ.สุโขทัย
(257) ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์
(258) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 2
จ.ศรีสะเกษ
(259) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(260) ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1
จ.ศรีสะเกษ
(261) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(262) ทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง จ.สุโขทัย
(263) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร
จ.ศรีสะเกษ
(264) ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ ง ตอน 1 จ.แพร่
(265) ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก จ.สุโขทัย
(266) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํา้ เขียว - ปางเคาะ จ.แพร่
(267) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพิชยั จ.สงขลา
(268) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 จ.สงขลา
(269) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต
(270) ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน-ส่องดาว จ.สกลนคร
(271) ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลุง - ละงู จ.สตูล
(272) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ย่านซื่อ - ตํามะลัง จ.สตูล
(273) ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอน วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ - บ้านกล ้วย
จ.สุพรรณบุรี
(274) ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอน ดอนเจดีย ์ - ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(275) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ จ.สุพรรณบุรี
(276) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - หยงสตาร์ จ.ตรัง
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(277) ทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพีน่ อ้ ง ตอน 2
จ.สุพรรณบุรี
(278) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว
ตอน 1 จ.สมุทรปราการ
(279) ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1
จ.สุพรรณบุรี
(280) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 3
จ.สมุทรสงคราม
(281) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว
ตอน 1 จ.สมุทรสงคราม
(282) ทางหลวงหมายเลข 3041, 3314 ตอน เขาขาด - หนองแซง,
ป๊ อกแป๊ ก - สันมะค่า จ.สระบุรี
(283) ทางหลวงหมายเลข 2224, 3020 ตอน มวกเหล็ก - กลุม่ พระบาท,
พระพุทธบาท - หนองโดน จ.สระบุรี
(284) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากพลี - ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(285) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 1
จ.ปราจีนบุรี
(286) ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี
(287) ทางหลวงหมายเลข 4100 ตอน ทําเนียบ - คีรีรฐั นิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(288) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
(289) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 3
จ.สุราษฎร์ธานี
(290) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตําบล ตอน 1 จ.สุรินทร์
(291) ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง - ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(292) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน 2 จ.สุรินทร์
(293) ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ จ.สุรินทร์
(294) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรินทร์
(295) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน 1 จ.สุรินทร์
(296) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 จ.ยะลา
(297) ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ ตอน 2 จ.กระบี่
(298) ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(299) ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง - สองแพรก จ.กระบี่
(300) ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน บือเล็งใต้ - โกตาบารู ตอน 2 จ.ยะลา
(301) ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สันต้นแหน จ.พะเยา
(302) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 3 จ.ยะลา
(303) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี่
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(304) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสําราญ - คําปิ ง ตอน 3 จ.ชัยภูมิ
(305) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก จ.กระบี่
(306) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 จ.นครราชสีมา
(307) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ตอน 1 จ.กระบี่
(308) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสําราญ - คําปิ ง ตอน 2 จ.ชัยภูมิ
(309) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4
กรุงเทพมหานคร
(310) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(311) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(312) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ตาํ ๋ - บ้านใหม่ ตอน 1 จ.พะเยา
(313) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแ่ ยกปฐมพร - เขาบ่อ จ.ชุมพร
(314) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร
(315) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 จ.นครราชสีมา
(316) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 1
กรุงเทพมหานคร
(317) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ตาํ ๋ - บ้านใหม่ ตอน 2 จ.พะเยา
(318) ทางหลวงหมายเลข 232, 2449 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด,
ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(319) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร จ.สระบุรี
(320) ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลังสวน - ละแม ตอน 2 จ.ชุมพร
(321) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 2
กรุงเทพมหานคร
(322) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย ตอน 5
จ.นครราชสีมา
(323) ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรียง - พนม จ.พังงา
(324) ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน 2 จ.ชุมพร
(325) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลําชี - ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(326) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแ่ ยกปักธงชัย ตอน 3
จ.นครราชสีมา
(327) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 3 จ.พังงา
(328) ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน 1 จ.ชุมพร
(329) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ ยกปักธงชัย - สีแ่ ยกโชคชัย ตอน 1
จ.นครราชสีมา
(330) ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง จ.ร้อยเอ็ด
(331) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม จ.พังงา
(332) ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก จ.เชียงราย
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(333) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1
จ.นครราชสีมา
(334) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ชัณสูตร - ท่าช้าง ตอน 1 จ.สิงห์บุรี
(335) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 2 จ.พังงา
(336) ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ตอน 1 จ.เชียงราย
(337) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 3 จ.นครศรีธรรมราช
(338) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์
จ.สิงห์บุรี
(339) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง
(340) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดียส์ ามองค์ จ.กาญจนบุรี
(341) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 3 จ.พัทลุง
(342) ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน จ.เชียงราย
(343) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 5 จ.นครศรีธรรมราช
(344) ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้ กี๋ - ท่าศาล จ.สิงห์บุรี
(345) ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จําบอน - เหมืองง่า จ.เชียงราย
(346) ทางหลวงหมายเลข 4014 ตอน คลองเหลง - ขนอม ตอน 1
จ.นครศรีธรรมราช
(347) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ จ.กาฬสินธุ ์
(348) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง
(349) ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ตอน 2 จ.เชียงราย
(350) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ ยกสมเด็จ - คําพอก ตอน 3
จ.กาฬสินธุ ์
(351) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ตอน 1
จ.สุโขทัย
(352) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ จ.เชียงราย
(353) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1
จ.นครศรีธรรมราช
(354) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ ยกสมเด็จ - คําพอก ตอน 2
จ.กาฬสินธุ ์
(355) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ตอน 3
จ.สุโขทัย
(356) ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน สันต้นแหน - ป่ าแดด จ.เชียงราย
(357) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ตอน 2
จ.สุโขทัย
(358) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 1
จ.กาฬสินธุ ์
(359) ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย
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(360) ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ จ.เชียงราย
(361) ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน มาบตาพุด - แยกนิคมพัฒนา
จ.ระยอง
(362) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 4 จ.พัทลุง
(363) ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ จ.พะเยา
(364) ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสชั นาลัย
จ.สุโขทัย
(365) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
(366) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1จ.ระยอง
(367) ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้ อ้อม - ห้วยเม็ก,
ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ จ.กาฬสินธุ ์
(368) ทางหลวงหมายเลข 1326 ตอน ร่องบัวทอง - สบเปา จ.เชียงราย
(369) ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลําปํ า - พัทลุง ตอน 1 จ.พัทลุง
(370) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 2 จ.สุโขทัย
(371) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้
จ.นครสวรรค์
(372) ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอน ปงน้อย - สันทราย จ.เชียงราย
(373) ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน จ.สุโขทัย
(374) ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลําปํ า - พัทลุง ตอน 2 จ.พัทลุง
(375) ทางหลวงหมายเลข 3376 ตอน บ้านฉาง - ถนนซอย 13
ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง จ.ระยอง
(376) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสชั นาลัย - แม่สนิ ตอน 1 จ.สุโขทัย
(377) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ต่นื ตอน 1 จ.เชียงใหม่
(378) ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ จ.กาฬสินธุ ์
(379) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางนํา้ หนองแขม - บ้านหว้า ตอน 2
จ.นครสวรรค์
(380) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน มะขามล ้ม - วัดป่ าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
(381) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ตอน 1 จ.พิจติ ร
(382) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่ าเตียน จ.ระยอง
(383) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 1
จ.เชียงใหม่
(384) ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว
จ.นครสวรรค์
(385) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลําพันชาด จ.กาฬสินธุ ์
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(386) ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(387) ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน บางมูลนาก - ตลิง่ ชัน ตอน 2 จ.พิจติ ร
(388) ทางหลวงหมายเลข 1012 ตอน ฮอด - วังลุง จ.เชียงใหม่
(389) ทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพีน่ อ้ ง ตอน 1
จ.สุพรรณบุรี
(390) ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 2
จ.นครสวรรค์
(391) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขือ่ นลําปาว
จ.กาฬสินธุ ์
(392) ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน บางมูลนาก - ตลิง่ ชัน ตอน 1 จ.พิจติ ร
(393) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพีน่ อ้ ง - มะขามล ้ม จ.สุพรรณบุรี
(394) ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม จ.เชียงใหม่
(395) ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(396) ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1
จ.นครสวรรค์
(397) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 2
จ.อุตรดิตถ์
(398) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่ นลําปาว - หนองผ้าอ้อม
จ.กาฬสินธุ ์
(399) ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแ่ ยกโพธิ์ไทรงาม จ.พิจติ ร
(400) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 1 จ.ราชบุรี
(401) ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี
(402) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ห้วยมุน่ - นํา้ ปาด ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์
(403) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 จ.กําแพงเพชร
(404) ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอน หัวดง - ยางสามต้น จ.พิจติ ร
(405) ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
(406) ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว จ.สุราษฎร์ธานี
(407) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 จ.กําแพงเพชร
(408) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 3 จ.ราชบุรี
(409) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์
(410) ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอน หนองสวน - คําสน จ.สุราษฎร์ธานี
(411) ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอน พิจติ ร - ท่านา จ.พิจติ ร
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(412) ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน สุไหงโก - ลก - บูเก๊ะตา
(เขตแดนไทย /มาเลเซีย) จ.นราธิวาส
(413) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ จ.อุตรดิตถ์
(414) ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน แก้วฟ้ า - เขาช่องพราน จ.ราชบุรี
(415) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 2 จ.พิษณุโลก
(416) ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(417) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กําแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 2
จ.กําแพงเพชร
(418) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี
(419) ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอน ท่านา - ท่ามะขาม จ.พิษณุโลก
(420) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กําแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 1
จ.กําแพงเพชร
(421) ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี - พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(422) ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(423) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยชินสีห ์ - ปากท่อ ตอน 1 จ.ราชบุรี
(424) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร - เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(425) ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร
(426) ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอน ท่าล ้อ - เมืองหลวง จ.น่าน
(427) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 2
จ.สุราษฎร์ธานี
(428) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 จ.เชียงใหม่
(429) ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์
(430) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา จ.สุราษฎร์ธานี
(431) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยชินสีห ์ - ปากท่อ - สระพัง ตอน 2
จ.ราชบุรี
(432) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน ห้วยไผ่-หาดไร่ จ.น่าน
(433) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตําบล ตอน 2 จ.สุรินทร์
(434) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
(435) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ
จ.น่าน
(436) ทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่ งเมืองกําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร
(437) ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง จ.อุทยั ธานี
(438) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ ง - พร้าว จ.เชียงใหม่
(439) ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม จ.พิษณุโลก
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(440) ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก จ.น่าน
(441) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นํา้ ดิบ - คุยประดู่ จ.กําแพงเพชร
(442) ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์ - ลําดวน จ.สุรินทร์
(443) ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กระบกเตี้ย - แยกหูชา้ ง จ.อุทยั ธานี
(444) ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน วังทอง - หางทุ่ง จ.น่าน
(445) ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย - ตาฮะ จ.สุรินทร์
(446) ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย ตอน 2
จ.กําแพงเพชร
(447) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ ยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 จ.น่าน
(448) ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอน คลองข่อย - ห้วยนํา้ ดัง จ.อุทยั ธานี
(449) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน แก้วสุวรรณ - บึงบัว จ.กําแพงเพชร
(450) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก จ.สุรินทร์
(451) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 จ.บึงกาฬ
(452) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก ตอน 2 จ.ขอนแก่น
(453) ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง จ.อุทยั ธานี
(454) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน 3 จ.สุรินทร์
(455) ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง จ.ลพบุรี
(456) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 2 จ.เชียงใหม่
(457) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 4 จ.บึงกาฬ
(458) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย จ.หนองคาย
(459) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมติ ร จ.ขอนแก่น
(460) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท - ล ้องอ้อ ตอน 2 จ.เชียงใหม่
(461) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทยั ธานี - สะพานข้ามแม่นาํ้ เจ้าพระยา
จ.อุทยั ธานี
(462) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - นํา้ เป จ.หนองคาย
(463) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นํา้ เป - ห้วยก้านเหลือง จ.หนองคาย
(464) ทางหลวงหมายเลข 4268 ตอน ควนตอ - บ้านควน จ.ตรัง
(465) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย
(466) ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - นํา้ ยืน จ.อุบลราชธานี
(467) ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอน ห้วยนาง - หนองบัว จ.ตรัง
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(468) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2
จ.หนองคาย
(469) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา จ.ลพบุรี
(470) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู ตอน 2
จ.หนองบัวลําภู
(471) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คําแก่นคูน - เขือ่ นอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
(472) ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซําหวาย จ.อุบลราชธานี
(473) ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลําภู
(474) ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก
ด้านทิศเหนือ จ.พิษณุโลก
(475) ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 1
จ.ตรัง
(476) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น
ด้านทิศตะวันตก ตอน 1 จ.ขอนแก่น
(477) ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล จ.ตรัง
(478) ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง จ.หนองบัวลําภู
(479) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 จ.ขอนแก่น
(480) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(481) ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1 จ.ตราด
(482) ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 2 จ.บึงกาฬ
(483) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ บางเลน จ.ปทุมธานี
(484) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สีแ่ ยกบัวชุม - โป่ งเกตุ จ.ลพบุรี
(485) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ ตอน 1 จ.เพชรบุรี
(486) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 2 จ.ขอนแก่น
(487) ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย ์ ตอน 1 จ.ตราด
(488) ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง จ.อุบลราชธานี
(489) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2
จ.ปทุมธานี
(490) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
(491) ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย ์ ตอน 2 จ.ตราด
(492) ทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น
จ.อํานาจเจริญ
(493) ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ จ.อุบลราชธานี
(494) ทางหลวงหมายเลข 2338 ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ตอน 2
จ.ลพบุรี
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(495) ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน พุสวรรค์ - ยางชุม จ.เพชรบุรี
(496) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 2 จ.ขอนแก่น
(497) ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 1 จ.บึงกาฬ
(498) ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย ์ ตอน 3 จ.ตราด
(499) ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 1
จ.อุบลราชธานี
(500) ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - นํา้ ปลีก ตอน 2 จ.อํานาจเจริญ
(501) ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หินลาด - เขือ่ นแก่งกระจาน ตอน 2
จ.เพชรบุรี
(502) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 1 จ.ขอนแก่น
(503) ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 2 จ.ตราด
(504) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ดงบัง - นาพระชัย
(รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2026) จ.บึงกาฬ
(505) ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - นํา้ ปลีก ตอน 3 จ.อํานาจเจริญ
(506) ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2
จ.อุบลราชธานี
(507) ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่ งเกตุ ตอน 2 จ.ลพบุรี
(508) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ
(509) ทางหลวงหมายเลข 3174 ตอน หนองเผาถ่าน - บ้านท่า จ.เพชรบุรี
(510) ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - ห้วยนํา้ เงิน จ.ขอนแก่น
(511) ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า จ.ตาก
(512) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิ ยั - ปากคาด ตอน 1 จ.บึงกาฬ
(513) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย ต่างระดับบางปะอิน จ.ปทุมธานี
(514) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - นํา้ สวย ตอน 2 จ.อุดรธานี
(515) ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ตอน 2 จ.ขอนแก่น
(516) ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่ งเกตุ ตอน 1 จ.ลพบุรี
(517) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ ตอน 3
จ.อุบลราชธานี
(518) ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(519) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิ ยั - ปากคาด ตอน 3 จ.บึงกาฬ
(520) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(521) ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู จ.อุดรธานี
(522) ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่ระเมิง จ.ตาก
(523) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 1 จ.ขอนแก่น
(524) ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชมุ - แม่ทะ จ.ลําปาง
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(525) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(526) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง - ลําปลายมาศ จ.บุรีรมั ย์
(527) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น
(528) ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
(529) ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม จ.ลําปาง
(530) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 2 จ.ตาก
(531) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า - กระสัง จ.บุรีรมั ย์
(532) ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน ตาวตาด - ตาดกลอย จ.เพชรบูรณ์
(533) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 จ.ขอนแก่น
(534) ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
ตอน 2 จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(535) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 3 จ.ตาก
(536) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง จ.บุรีรมั ย์
(537) ทางหลวงหมายเลข 1391 ตอน แม่ทะ - สถานีรถไฟแม่ทะ จ.ลําปาง
(538) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อุดรธานี - หนองขาม จ.อุดรธานี
(539) ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่ งนํา้ ร้อน - จางวาง ตอน 1 จ.จันทบุรี
(540) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ ตอน 1
จ.อุบลราชธานี
(541) ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
ตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(542) ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรมั ย์ - โคกสูง ตอน 1 จ.บุรีรมั ย์
(543) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เปิ่ งเคลิง่ ตอน 1 จ.ตาก
(544) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - นํา้ สวย ตอน 1 จ.อุดรธานี
(545) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ตอน 2
จ.ลําปาง
(546) ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางัว่ - ทุ่งสมอ - แคมป์ สน
จ.เพชรบูรณ์
(547) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชําราบ ตอน 2
จ.อุบลราชธานี
(548) ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พังงอน - จางวาง จ.จันทบุรี
(549) ทางหลวงหมายเลข 3497 ตอน ช้างแรก - บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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(550) ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - นํา้ ซึม ตอน 2 จ.อุดรธานี
(551) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรมั ย์
(552) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เปิ่ งเคลิง่ ตอน 2 จ.ตาก
(553) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อุดรธานี
(554) ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่
จ.อุบลราชธานี
(555) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 2 จ.จันทบุรี
(556) ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กุยบุรี - ยางชุม ตอน 1
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(557) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ตอน 4
จ.ลําปาง
(558) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน จ.บุรีรมั ย์
(559) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนํา้ ริน - อุม้ ผาง ตอน 2 จ.ตาก
(560) ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง จ.อุดรธานี
(561) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 2
จ.ฉะเชิงเทรา
(562) ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชยั - ลํานํา้ สงคราม จ.อุดรธานี
(563) ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก - ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
(564) ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล ้อ - เมืองปาน จ.ลําปาง
(565) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 จ.ตาก
(566) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ,
หนองต้อ - ตาเมียง จ.บุรีรมั ย์
(567) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 1
จ.ฉะเชิงเทรา
(568) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนํา้ ริน ตอน 1 จ.ตาก
(569) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน จ.บุรีรมั ย์
(570) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2
จ.อุบลราชธานี
(571) ทางหลวงหมายเลข 3304 ตอน บ้านโพธิ์ - แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
(572) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ ยกกบินทร์บุรี ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี
(573) ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเห็น - คํากุง ตอน 3 จ.อุดรธานี
(574) ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนํา้ ริน - อุม้ ผาง ตอน 1 จ.ตาก
(575) ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรมั ย์ จ.บุรีรมั ย์
(576) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 1 จ.ลําพูน
(577) ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางนํา้ เปรี้ยว ตอน 2
จ.ฉะเชิงเทรา
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(578) ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน นํา้ ฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน 1 จ.อุดรธานี
(579) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(580) ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน ซอโอ - วะเล่ย ์ ตอน 1 จ.ตาก
(581) ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
(582) ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น จ.แพร่
(583) ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเห็น - คํากุง ตอน 2 จ.อุดรธานี
(584) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ระกา - ลํานํา้ ชี จ.บุรีรมั ย์
(585) ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่ าสัก - สะปุ๋ง จ.ลําพูน
(586) ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เปิ่ งเคลิง่ ตอน 3 จ.ตาก
(587) ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน นํา้ ฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน 2 จ.อุดรธานี
(588) ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองรัง้ จ.ปราจีนบุรี
(589) ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ ง ตอน 2 จ.แพร่
(590) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2 จ.ชลบุรี
(591) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ตอน 2
จ.นครนายก
(592) ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอน หนองวัวซอ - กุดจับ จ.อุดรธานี
(593) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1
จ.อุบลราชธานี
(594) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ ยกกบินทร์บุรี ตอน 1
จ.ปราจีนบุรี
(595) ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน จ.ลําพูน
(596) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่ งเมืองชลบุรี ตอน 3 จ.ชลบุรี
(597) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 2 จ.ภูเก็ต
(598) ทางหลวงหมายเลข 1204, 1383 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน,
ทางเข้าบึงหลัก จ.อุตรดิตถ์
(599) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชําราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1
จ.อุบลราชธานี
(600) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 3 จ.ชลบุรี
(601) ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน มะพร้าวต้นเดียว - ยุโป ตอน 1 จ.ปัตตานี
(602) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชําราบ - สว่างสีระวงศ์ ตอน 2
จ.อุบลราชธานี
(603) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 จ.ภูเก็ต
(604) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ตอน 2 จ.เลย
(605) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(606) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช่อ - หนองไม ้แก่น จ.ชลบุรี
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(607) ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สํานักงานพลังงานปรมาณู
เพือ่ สันติ จ.นครนายก
(608) ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน งาแม่ - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2
จ.ปัตตานี
(609) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(610) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่ออ้ ย จ.อุตรดิตถ์
(611) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 จ.ภูเก็ต
(612) ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน - เอราวัณ จ.เลย
(613) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 1
จ.นครปฐม
(614) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ห้วยมุน่ - นํา้ ปาด ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์
(615) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(616) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 จ.ชลบุรี
(617) ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ จ.เลย
(618) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 2
จ.นครปฐม
(619) ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1
จ.อุตรดิตถ์
(620) ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอน กะลาพอ - ปากู จ.ปัตตานี
(621) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชียงคาน ตอน 2 จ.เลย
(622) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 4
จ.นครปฐม
(623) ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน มายอ - ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(624) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมติ ร - ห้วยสีดา จ.มหาสารคาม
(625) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ตอน 1 จ.เลย
(626) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 5
จ.นครปฐม
(627) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ - วังสะพุง จ.เลย
(628) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
(629) ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล จ.นครปฐม
(630) ทางหลวงหมายเลข 213, 2367 ตอน หนองขอน - ห้วยปลาหลด,
มหาสารคาม - บ้านม่วง จ.มหาสารคาม
(631) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย
(632) ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดีย ์ จ.นครปฐม
(633) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบือ - ยางสีสุราช ตอน 2
จ.มหาสารคาม
(634) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 1 จ.เลย
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10,780,000
14,700,000
10,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,760,000 บาท
11,025,000 บาท
14,700,000 บาท
15,876,000 บาท
10,780,000
14,700,000
10,780,000
10,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,780,000
10,780,000
10,780,000
11,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,760,000 บาท
14,700,000 บาท
10,780,000 บาท
19,600,000 บาท
15,680,000 บาท
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(635) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชัยศรี - ดอนตูม ตอน 2 จ.นครปฐม
(636) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบือ จ.มหาสารคาม
(637) ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ตอน 1
จ.ชัยนาท
(638) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 1 จ.เลย
(639) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1
จ.นครปฐม
(640) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก จ.มหาสารคาม
(641) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย
(642) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 3
จ.นครปฐม
(643) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบือ, บรบือ - หนองจิก
จ.มหาสารคาม
(644) ทางหลวงหมายเลข 240 ตอน ทางเลีย่ งเมืองนครพนม จ.นครพนม
(645) ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสํานัก - ดอนไม ้งาม จ.ศรีสะเกษ
(646) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย - เซกา จ.นครพนม
(647) ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน จ.ศรีสะเกษ
(648) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2
จ.มุกดาหาร
(649) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2
จ.นครราชสีมา
(650) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(651) ทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลีย่ งเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(652) ทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บ้านวัด - ประทาย จ.นครราชสีมา
(653) ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2
จ.ศรีสะเกษ
(654) ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอน ดงหลวง - สานแว้ จ.มุกดาหาร
(655) ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลีย่ งเมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(656) ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมคําสร้อย - หนองสูง จ.มุกดาหาร
(657) ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ตอน 2
จ.แม่ฮ่องสอน
(658) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ตอน 1 จ.สกลนคร
(659) ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ตอน 1
จ.แม่ฮ่องสอน
(660) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด - คง - โนนไทย จ.นครราชสีมา
(661) ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกสี - หนองแวง จ.สกลนคร
(662) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 1
จ.แม่ฮ่องสอน
(663) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน จ.สกลนคร

10,780,000 บาท
10,780,000 บาท
10,584,000 บาท
14,700,000 บาท
14,700,000 บาท
11,270,000 บาท
11,760,000 บาท
12,740,000 บาท
11,270,000
12,700,000
10,290,000
10,388,000
10,738,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,760,000 บาท
11,760,000
14,700,000
11,760,000
10,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,760,000
11,760,000
11,270,000
11,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,780,000 บาท
10,780,000 บาท
14,700,000 บาท
10,780,000 บาท
14,700,000 บาท
10,780,000 บาท
12,250,000 บาท
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(664) ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คําเพิม่ - ห้วยบาง จ.สกลนคร
(665) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 3
จ.แม่ฮ่องสอน
(666) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(667) ทางหลวงหมายเลข 2091, 2270 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี,
ลํานํา้ สงคราม - หนามแท่ง จ.สกลนคร
(668) ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คําโพนสูง จ.ยโสธร
(669) ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม จ.สกลนคร
(670) ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ จ.สกลนคร
(671) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ จ.ยโสธร
(672) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - ห้วยคล ้อ จ.ยโสธร
(673) ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง จ.สงขลา
(674) ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(675) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน จ.ยโสธร
(676) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ จ.สงขลา
(677) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 จ.ยะลา
(678) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี จ.สงขลา
(679) ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่ าพ้อ - ท่าสาป ตอน 2 จ.ยะลา
(680) ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ละงู - สามแยก จ.สตูล
(681) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 1 จ.ยะลา
(682) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 2 จ.ยะลา
(683) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว
ตอน 3 จ.สมุทรปราการ
(684) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาํ้ ท่าจีนฝัง่ ตะวันตก นาโคก ตอน 1 จ.สมุทรสาคร
(685) ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่ าไร่ - ช่องตากิ่ว ตอน 1 จ.สระแก้ว
(686) ทางหลวงหมายเลข 3479 ตอน ทับพริก - เขาตาง๊อก จ.สระแก้ว
(687) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(688) ทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร จ.สระแก้ว
(689) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล ้อม จ.สระแก้ว
(690) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ
(เขตแดนไทย/กัมพูชา) จ.สระแก้ว
(691) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก จ.สระแก้ว
(692) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หินกอง - คลองยาง จ.สระบุรี
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

12,740,000 บาท
12,997,000 บาท
19,600,000 บาท
12,250,000
10,780,000
13,720,000
12,250,000
10,780,000
11,760,000
11,760,000
17,640,000
10,780,000
14,700,000
10,780,000
34,300,000
11,760,000
14,700,000
10,780,000
10,780,000

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

14,700,000 บาท
19,600,000
11,760,000
11,760,000
11,270,000
11,760,000
13,720,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,600,000
19,600,000
14,700,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
ค่าปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไชยสถาน - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 295 ตอน ทางเข้าสะพานแม่นาํ้ โขงที่นครพนม
จ.นครพนม 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค
จ.สระบุรี 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน โป่ งชี - ด่านซ้าย จ.เลย และ
ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม จ.เลย 2 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานแม่นาํ้ โขงที่เชียงของ
จ.เชียงราย 1 แห่ง
(9) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน่
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
1) ค่าที่ดนิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
โครงข่ายทางหลวง 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบตั ิและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2
1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
70,500,000 บาท

12,500,000 บาท
17,000,000 บาท
22,000,000 บาท
17,000,000 บาท
21,000,000 บาท
11,000,000 บาท
18,000,000
11,000,000
6,810,600
6,810,600
6,810,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,821,200 บาท
10,617,000 บาท
6,795,800 บาท
3,821,200 บาท
2,989,400 บาท
10,258,000 บาท
7,268,600 บาท
2,989,400 บาท
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3,711,697,800 บาท
8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งมากที่สุด
8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
รวม
230.4923
3,459.7354
21.4701
3,711.6978
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
4.9107
3,084.0000
3,088.9107
2. อํานวยการและสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทาง
225.5816
275.7354
501.3170
3. เพิม่ ประสิทธิภาพป้ ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวง
100.0000
100.0000
4. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
21.4701
21.4701
8.1.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่
ง
1586
1581
2500
2500
2500
เชิงปริมาณ : จุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
ที่ได้รบั การแก้ไข
( 825 )
ร้
อ
ยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : จุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
ที่ได้รบั การแก้ไขอย่างมีคุณภาพ
( 100 )
ร้
อ
ยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
ตามแผนงานที่กาํ หนด
( 100 )
ร้
อ
ยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รบั
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท 4,264.0832
3,711.6978 3,719.2997 3,719.2997
3,719.2997
เงินงบประมาณ
ล้านบาท 4,264.0832
3,711.6978 3,719.2997 3,719.2997
3,719.2997
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

244.2716
3,983.1216
36.6900

230.4923
3,459.7354
21.4701

225.9933
3,471.3064
22.0000

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

225.9933
3,471.3064
22.0000

225.9933
3,471.3064
22.0000
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าประกันภัย
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถวิทยุตาํ รวจ)
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(2.1) ค่าเช่ายานพาหนะ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

3,711,697,800 บาท

80,400,000
12,834,000
17,112,000
12,613,000
12,613,000
25,228,000

230,492,300
212,829,500
195,717,500
1,919,200
85,450,000
10,200,000
666,000
538,600
636,000
189,000
5,000,000
1,000,000
81,453,700
65,000
50,000
450,000
3,000,000
5,100,000
17,112,000
17,112,000

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

17,662,800
8,323,600
2,330,400
5,221,400
172,400
1,615,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร บก.ทล. (กรุงเทพมหานคร) 1 คัน
(2) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(พระนครศรีอยุธยา) 1 คัน
(3) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี) 1 คัน
(4) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) 1 คัน
(5) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) 1 คัน
(6) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) 1 คัน
(7) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.(ประจวบคีรีขนั ธ์) 1 คัน
(8) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.(ชุมพร) 1 คัน
(9) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี) 1 คัน
(10) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.(กาญจนบุรี) 1 คัน
(11) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.(ฉะเชิงเทรา) 1 คัน
(12) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.(ระยอง) 1 คัน
(13) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล.(จันทบุรี) 1 คัน
(14) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.(ปราจีนบุรี) 1 คัน
(15) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.(พิษณุโลก) 1 คัน
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3,459,735,400
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(16) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(พังงา) 1 คัน
(17) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรัง) 1 คัน
(18) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.(สงขลา) 1 คัน
(19) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.(นครศรีธรรมราช) 1 คัน
(20) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.(ปัตตานี) 1 คัน
(21) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(นครสวรรค์) 1 คัน
(22) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.(เพชรบูรณ์) 1 คัน
(23) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.(สิงห์บุรี) 1 คัน
(24) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) 1 คัน
(25) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(ร้อยเอ็ด) 1 คัน
(26) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น) 1 คัน
(27) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.(อุดรธานี) 1 คัน
(28) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.(เลย) 1 คัน
(29) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล.(สกลนคร) 1 คัน
(30) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.(ตาก) 1 คัน
(31) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.(ลําปาง) 1 คัน
(32) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.(เชียงใหม่) 1 คัน
(33) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.(พะเยา) 1 คัน
(34) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.(แพร่) 1 คัน
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(35) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา) 1 คัน
(36) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.(บุรีรมั ย์) 1 คัน
(37) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.(สุรินทร์) 1 คัน
(38) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.(อุบลราชธานี) 1 คัน
(39) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.(อํานาจเจริญ) 1 คัน
(40) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 2,300 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูม)ิ 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
พร้อมติดตัง้ 3 ชุด
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)
(2) โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องสํารวจปริมาณจราจร
่
พร้อมข้อมูลความเร็วและข้อมูลอื่นๆที่สาํ คัญ ชนิดสังการทางไกล
(กรุงเทพมหานคร) 1 โครงการ
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์สนาม
(1) ครุภณั ฑ์สนามที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(2) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.6 กก.1
บก.ทล.(สิงห์บุรี) 1 เครื่อง
(3) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.2 กก.3
บก.ทล.(ชลบุรี) 1 เครื่อง
(4) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.6 กก.5
บก.ทล.(แพร่) 1 เครื่อง
(5) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.3 กก.6
บก.ทล.(สุรินทร์) 1 เครื่อง
(6) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.5 กก.3
บก.ทล.(ปราจีนบุรี) 1 เครื่อง
(7) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.5 กก.6
บก.ทล.(อํานาจเจริญ) 1 เครื่อง
(8) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.4 กก.7
บก.ทล.(นครศรีธรรมราช) 1 เครื่อง

2,200,000 บาท
2,200,000 บาท
2,200,000 บาท
2,200,000 บาท
2,200,000 บาท
2,200,000
4,500,000
4,500,000
44,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
14,425,000 บาท
2,425,000 บาท

1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
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(9) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.1 กก.2
บก.ทล.(นครปฐม) 1 เครื่อง
(10) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.1 กก.5
บก.ทล.(ตาก) 1 เครื่อง
(11) เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ส.ทล.6 กก.6
บก.ทล.(ชัยภูม)ิ 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) แฟลต 4 ชัน้ 30 ครอบครัว ตามแบบมาตรฐาน ตร.ที่พกั .07/59 ส.ทล.1
กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) 1 หลัง
(3) แฟลต 4 ชัน้ 30 ครอบครัว ตามแบบมาตรฐาน ตร.ที่พกั .07/59 ส.ทล.1
กก.3 บก.ทล.(ฉะเชิงเทรา) 1 หลัง
(4) แฟลต 4 ชัน้ 30 ครอบครัว ตามแบบมาตรฐาน ตร.ที่พกั .07/59 ส.ทล.2
กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) 1 หลัง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มรี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) งานจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบตั ิเหตุ 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000
3,308,330,400
113,256,000
113,256,000

บาท
บาท
บาท
บาท

55,341,000 บาท
19,305,000 บาท
19,305,000 บาท
19,305,000 บาท
42,168,000 บาท
42,168,000 บาท
42,168,000 บาท
1,490,400 บาท
1,490,400 บาท
1,490,400
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3,040,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน
(1.1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1,041 รายการ (รวม 1,437 หน่วย)
(1.2) สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่ าสัก - สะปุ๋ง จ. ลําพูน 1 แห่ง
(1.3) สายทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน พาน - บ้านวัง จ. เชียงราย 1 แห่ง
(1.4) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ ามืน่ - แม่ตาน้
ํ ๋ อย จ.เชียงราย
1 แห่ง
(1.5) สายทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองคูณ - สีแ่ ยกบางมูลนาก
จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(1.6) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(1.7) สายทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์ - ไร่ออ้ ย จ.เพชรบูรณ์
1 แห่ง
(1.8) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ จ.เลย
1 แห่ง
(1.9) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู
จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(1.10) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้ พอง - นํา้ อ้อม จ.ขอนแก่น
1 แห่ง
(1.11) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์ - ลําดวน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง
(1.12) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงการทาง
นครราชสีมาที่ 1 จ. นครราชสีมา 1 แห่ง
(1.13) สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บ้านวัด - ประทาย จ.นครราชสีมา
1 แห่ง
(1.14) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(1.15) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง - ลําปลายมาศ
จ.บุรีรมั ย์ 1 แห่ง
(1.16) สายทางหลวงหมายเลข 3330 ตอน สุขสําราญ - สําโรงชัย
จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.17) สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือ่ นเจ้าพระยา -คลองมอญ
จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(1.18) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง

2,940,000,000 บาท
2,450,000,000 บาท
2,060,000,000 บาท
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18,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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(1.19) สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน
จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(1.20) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(1.21) สายทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - จอมปลวก จ.ราชบุรี
1 แห่ง
(1.22) สายทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(1.23) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดํา - สะพานข้ามแม่นาํ้ ท่าจีน
ฝัง่ ตะวันตก จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(2) ค่าปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
(2.1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)
(2.2) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่ าขาม จ.ลําปาง 1 แห่ง
(2.3) สายทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน จ.เชียงราย
1 แห่ง
(2.4) สายทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน จ.น่าน 1 แห่ง
(2.5) สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่ งเมืองกําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(2.6) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - นํา้ ฆ้อง จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(2.7) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ จ.อุดรธานี
1 แห่ง
(2.8) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลําเตา - เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
1 แห่ง
(2.9) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศีขรภูมิ - สําโรงทาบ จ.สุรินทร์
1 แห่ง
(2.10) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรินทร์ 1 แห่ง
(2.11) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(2.12) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน จ.บุรีรมั ย์ 1 แห่ง
(2.13) สายทางหลวงหมายเลข 320 ตอน ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(2.14) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
1 แห่ง
(2.15) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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11,760,000 บาท
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17,640,000 บาท
19,600,000 บาท
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24,500,000 บาท
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24,500,000 บาท
14,700,000 บาท
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(2.16) สายทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 3 แห่ง
(2.17) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย ์ - ต่างระดับ
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(2.18) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1
จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(2.19) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 2
จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(2.20) สายทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า จ.ปทุมธานี
1 แห่ง
(2.21) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จ.ราชบุรี
1 แห่ง
กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพป้ ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสูอ่ าเซียน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1.1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 51 รายการ (รวม 83 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
กิจกรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
1) ค่าใช้จ่ายการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล
(ด้านวิศวกรรม)
2) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
(ด้านบังคับใช้กฎหมาย)

14,700,000 บาท
19,600,000 บาท
19,600,000 บาท
19,600,000 บาท
19,600,000 บาท
24,500,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,416,000 บาท
11,416,000 บาท
11,416,000 บาท
21,470,100 บาท
21,470,100 บาท
18,587,000 บาท
2,883,100 บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

20,556,319,100 บาท
18,429,043,600 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิน่ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพระราชดําริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน
ภายในปี พ.ศ.2579
2. พันธกิจ
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพือ่ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร
การท่องเทีย่ ว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยการสร้าง
ทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลีย่ ง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)
2. พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์
3. บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มรี ะบบจัดการทางหลวงท้องถิน่ ทีถ่ กู ต้อง
ได้มาตรฐาน และบุคลากรมีความรูด้ า้ นงานทาง สามารถจัดการวางแผน สํารวจออกแบบ
และซ่อมบํารุงได้
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป - มา ลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง
ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
2. ถนนและสะพานของกรมทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา ทําให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป - มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
3. จุดหรือบริเวณเสีย่ งอันตรายได้รบั การปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนน
ของกรมทางหลวงชนบท
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสูพ่ ้ นื ที่
ต่างๆ อย่างทัว่ ถึง เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ
ส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากรขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
ด้านงานทาง

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
20,556.3191 18,429.0436 21,352.2603 23,387.5479 25,777.2707
20,556.3191 18,429.0436 21,352.2603 23,387.5479 25,777.2707
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : โครงข่ายทางหลวงชนบท
เชื่อมโยงการขนส่งทางถนนได้อย่างเป็ น
โครงข่ายภายในปี พ.ศ.2579

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
Continuing Professional Development
(CPD) ด้านช่างจากสภาวิศวกร

คน - วัน

12,680

12,680

12,680

12,680

12,680

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เพิม่ คุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท
บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยโครงข่าย
เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

ล้านบาท
ล้านบาท

4,136.9571
-

3,299.8747
-

4,483.2653
-

4,831.6479
-

5,365.7797
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความเรียบ
ผิวทาง (IRI) เฉลีย่ ทัว่ ประเทศน้อยกว่า
หรือเท่ากับ

ม./กม.

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนสายทางที่มี
ค่าดัชนีความเรียบผิวทาง (IRI) ตํา่ กว่า 4.0

ร้อยละ

60

65

70

75

80

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนครัง้ ที่เกิด
อุบตั ิเหตุในโครงข่ายถนนของทางหลวงชนบท
ต่อจํานวนเที่ยวการเดินทาง

ครัง้ /
พันล ้าน
คัน - กม.

36

35

34

33

32

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

16,419.3620
-

15,129.1689
-

16,868.9950
-

18,555.9000
-

20,411.4910
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

18,373,583,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

18,373,583,800 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

55,459,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ

55,459,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั
การพัฒนา

จํานวน
รายการ
79
79

ปี 2561
2,101.0752
2,101.0752

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
1,109.4015
105.5778
0.3948
1,109.4015
105.5778
0.3948
-

แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทาง
ผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

2
2

54.2468
54.2468

89.1306
89.1306

44.0116
44.0116

รวมทัง้ สิ้น

81

2,155.3220

1,198.5321

149.5894

0.3948

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 62 รายการ เป็ นเงิน 1,900,587,800 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 17 รายการ เป็ นเงิน 200,487,400 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 32,241,000 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 22,005,800 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
141.2177
141.2177

งบลงทุน
18,273.5859
18,218.1261

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่าง
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)

13.3240

28.3610

ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การพัฒนา

127.8937

3,060.5962

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
14.2400
14.2400
14.2400

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
18,429.0436
18,373.5838

-

41.6850

-

3,202.7299

ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การบํารุงรักษา

-

12,996.8557

-

-

12,996.8557

ผลผลิตที่ 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
มีความปลอดภัย
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู
และป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเส้นทาง
ผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

-

2,132.3132

-

-

2,132.3132

-

55.4598

-

-

55.4598

-

55.4598

-

-

55.4598
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พึง่ พาตนเองได้ในการพัฒนาปรับปรุงถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

18,373,583,800 บาท
41,685,000 บาท

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
13.3240
13.3240

รวมทัง้ สิ้น
1. การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กบั อปท.

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
28.3610
28.3610
-

รวม
41.6850
41.6850

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึ กอบรม
4,370
4,840
4,840
4,840
4,840
( 5,014 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร
80
80
80
80
80
ด้านช่างผ่านเกณฑ์การประเมินฝึ กอบรม
( 80 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
( 100 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
( 100 )
ล้านบาท
44.4740
41.6850
48.7564
52.1664
54.6564
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
44.4740
41.6850
48.7564
52.1664
54.6564
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

13.3240
31.1500
-

13.3240
28.3610
-

14.6564
34.1000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

14.6564
37.5100
-

14.6564
40.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให ้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิ่น (อปท.)
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

41,685,000 บาท
13,324,000 บาท
13,324,000 บาท
747,300 บาท
11,724,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

197,700 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

655,000 บาท

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าจ้างบริษัททีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงท ้องถิน่ (ระยะที่ 3)

28,361,000 บาท
28,361,000 บาท
28,361,000 บาท
28,361,000 บาท
28,361,000 บาท
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3,202,729,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มมี าตรฐาน
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
127.8937
127.8937

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับมาตรฐานทาง
2. พัฒนาสะพานขนาดกลาง
3. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท

งบลงทุน
3,060.5962
2,150.9174
394.1652
515.5136

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.2400
14.2400
-

รวม
3,202.7299
2,150.9174
394.1652
657.6473

8.1.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
329.451
403.506
182.075
219.462
241.408
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 176.413 )
ม.
3,381
2,487
3,140
3,140
3,140
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล ้วเสร็จ
( 474 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
( 100 )
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
100
100
100
100
100
( 100 )
ล้านบาท
3,989.9461
3,202.7299 4,320.4073 4,682.3799
5,263.1233
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,989.9461
3,202.7299 4,320.4073 4,682.3799
5,263.1233
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

143.0941
3,830.0562
14.2958
2.5000
-

127.8937
3,060.5962
14.2400
-

157.4034
4,145.0039
15.0000
3.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

157.4034
4,506.9765
15.0000
3.0000
-

157.4034
5,087.7199
15.0000
3.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา

3,202,729,900 บาท

1. งบดําเนินงาน

127,893,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

85,451,100 บาท

(1) รายการไม่ผู กพัน

85,056,300 บาท

(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา

10,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

2,288,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

15,067,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยประกัน

536,000 บาท

(6) ค่าธรรมเนียมศาลและชําระหนี้

1,112,000 บาท

(7) ค่าซ่ อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ

4,000,000 บาท

(8) ค่าบํารุงรักษาและซ่ อมแซมคอมพิวเตอร์

10,500,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบท

2,003,000 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

3,900,000 บาท

(11) วัสดุสาํ นักงาน

6,000,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

3,500,000 บาท

(13) วัสดุงานบ ้านงานครัว

1,100,000 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

2,500,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,000,000 บาท

(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,000,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

550,000 บาท

(2) ค่าเช่ ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น

394,800 บาท
1,974,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท

ปี 2564 ผู กพันงบประมาณ

394,800 บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค

42,442,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้ า

24,531,500 บาท

(2) ค่าประปา

4,317,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

5,510,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย ์

3,000,000 บาท

(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

5,083,300 บาท

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์

3,060,596,200 บาท
3,060,596,200 บาท
144,061,000 บาท

2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

32,840,000 บาท

กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

32,840,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 1 ล ้านบาท
รวม 40 รายการ (รวม 40 คัน)

32,840,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

17,500,000 บาท

กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

17,500,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 1 ล ้านบาท
รวม 374 รายการ (รวม 700 ชุด)

17,500,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ

5,127,000 บาท

กิจ กรรมยกระดับมาตรฐานทาง

5,127,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 1 ล ้านบาท
รวม 82 รายการ (รวม 115 หน่วย)

5,127,000 บาท

2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ

88,594,000 บาท

กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

88,594,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 1 ล ้านบาท
รวม 230 รายการ (รวม 231 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

88,594,000 บาท
2,916,535,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร ้างประกอบ

160,918,500 บาท

กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

160,918,500 บาท

(1) ค่าก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร ้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 แห่ง)

3,564,000 บาท
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(2) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 แห่ง

5,524,300 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

16,246,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

5,347,500 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

5,374,200 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

5,524,300 บาท

(3) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
1 แห่ง

11,619,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

15,019,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,400,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

11,619,000 บาท

(4) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี
1 แห่ง

11,939,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

14,939,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

11,939,000 บาท

(5) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี
1 แห่ง

9,720,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

12,720,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(6) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 แห่ง

9,720,000 บาท
9,450,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

12,450,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

9,450,000 บาท

(7) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์
1 แห่ง

13,600,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

17,000,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,400,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(8) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทชลบุร ี 1 แห่ง

13,600,000 บาท
10,450,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

13,450,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

10,450,000 บาท
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(9) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทสระแก ้ว 1 แห่ง

9,980,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

12,980,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(10) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 แห่ง

9,980,000 บาท
11,300,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

14,700,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,400,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(11) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บรุ ี 1 แห่ง

11,300,000 บาท
10,799,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

13,799,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(12) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 1 แห่ง

10,799,000 บาท
9,600,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

12,600,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(13) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

9,600,000 บาท
11,886,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

14,886,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

11,886,000 บาท

(14) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น ศูนย์ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
กรมทางหลวงชนบท (จังหวัดตาก) 1 แห่ง

11,707,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

14,707,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(15) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 แห่ง

11,707,000 บาท
3,029,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

15,147,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

3,029,400 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

12,117,600 บาท
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(16) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
1 แห่ง

2,673,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

13,365,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ
(17) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

10,692,000 บาท
2,673,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

13,365,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ
(18) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 1 แห่ง

10,692,000 บาท
3,029,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

15,147,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

3,029,400 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ
(19) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 แห่ง

12,117,600 บาท
3,029,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

15,147,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

3,029,400 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ
(20) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทจันทบุร ี 1 แห่ง

12,117,600 บาท
2,673,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

13,365,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ
(21) ก่อสร ้างอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุร ี 1 แห่ง

10,692,000 บาท
2,673,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

13,365,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

10,692,000 บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสร ้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร ้างประกอบ

119,719,300 บาท

กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

119,719,300 บาท

(1) ค่าก่อสร ้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร ้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

65,269,300 บาท

(2) ก่อสร ้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แห่ง

11,880,000 บาท

(3) ก่อสร ้างสถานีตรวจสอบนํา้ หนักยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.3001
แยก ทล.314 - บ.ลาดกระบัง (ตอนฉะเชิงเทรา) อ.บ ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
1 แห่ง

42,570,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร ้างทางและสะพาน

2,465,600,700 บาท

กิจ กรรมยกระดับมาตรฐานทาง

2,084,941,200 บาท

(1) ค่าก่อสร ้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 6.583 กม.)

34,682,200 บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.3195 - บ.คลองอ้ายทอก อ.สามโก ้ จ.อ่ างทอง
1.912 กม.

11,760,000 บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.2247 - บ.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุร ี 1.500 กม.

14,690,200 บาท

(4) ถนนสาย บ.ศรีษะกระบือ - บ.หนองกก อ.สีค้วิ จ.นครราชสีมา
1.575 กม.

14,700,000 บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.2383 - บ.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ, เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี 2.430 กม.

13,230,000 บาท

(6) ถนนสาย บ.คําเจริญ - บ.เหล่าหลวง อ.บ ้านดุง จ.อุดรธานี 2.660 กม.

15,092,000 บาท

(7) ถนนสายแยก ทล.4207 - บ.ราษฎร์พฒั นา อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส
1.400 กม.

14,700,000 บาท

(8) ถนนสาย บ.กําปงดาระ - ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อ.เมือง จ.ยะลา
1.980 กม.

11,270,000 บาท

(9) ถนนสายเข้าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ.คําชมภู อ.เซกา
จ.บึงกาฬ 2.250 กม.

14,602,000 บาท

(10) ถนนสายแยกถนนกสิกรรม - ทล.294 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
3.575 กม.

134,777,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

295,980,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

80,401,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

60,802,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

134,777,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
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(11) ถนนสายแยก ทล.226 - ถนนเฉลิมราชย์ 60 ปี (เขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1.086 กม.

25,574,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

60,200,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

18,629,500 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

15,996,500 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

25,574,000 บาท

(12) ถนนสาย อบ.3054 แยก ทล.217 - บ.เสาเล ้า อ.สว่างวีระวงศ์, นาเยีย
จ.อุบลราชธานี 18.080 กม.

30,172,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

106,523,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

30,670,400 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

45,680,600 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

30,172,000 บาท

(13) ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม
(ตอนสมุทรสงคราม) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 0.753 กม.

20,400,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

81,600,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

21,178,800 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

40,021,200 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

20,400,000 บาท

(14) ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3 - บ.ทุ่งอ้ายบ ้า อ.เมือง จ.ระยอง
17.545 กม.

89,250,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

210,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

46,321,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

74,429,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

89,250,000 บาท

(15) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ภูนาํ้ เกลี้ยง ต.ป่ าไร่ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก ้ว 10.300 กม.

39,640,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

93,280,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

20,198,400 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

33,441,600 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

39,640,000 บาท
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(16) ถนนสาย ชย.3049 แยก ทล.205 - แยก ทล.2217 อ.บําเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูม ิ 10.169 กม.

14,567,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

63,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

16,144,200 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

32,288,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

14,567,400 บาท

(17) ถนนสาย นพ.2044 แยก ทล.22 - บ.โพนสวรรค์ อ.เมือง, โพนสวรรค์
จ.นครพนม 19.950 กม.

44,912,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

105,680,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

28,472,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

32,296,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

44,912,000 บาท

(18) ถนนสาย กส.4041 แยก ทล.2299 (กม.ที่ 19+400) - บ.สร ้างแก ้ว
อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 6.200 กม.

16,661,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

41,800,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

8,379,400 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

16,758,800 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

16,661,800 บาท

(19) ถนนสาย ลบ.4132 แยก ทล.3196 - บ.โพธิ์ตลาดแก ้ว อ.เมือง จ.ลพบุร ี
4.419 กม.

17,970,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

54,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

12,009,800 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

24,019,600 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

17,970,600 บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.4113 - บ.ลาแล อ.นาทวี, กาบัง จ.สงขลา, ยะลา
14.750 กม.

62,221,500 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

146,430,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

29,415,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

54,793,500 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

62,221,500 บาท
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(21) ถนนสายศูนย์พฒั นาโครงการหลวงแม่แพะ - บ.ขุนสาบ ต.สะเมิงเหนือ
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 12.866 กม.

14,679,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

50,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

11,773,400 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

23,546,800 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

14,679,800 บาท

(22) ถนนสายแยก ทล.108 - ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงห ้วยส ้มป่ อย
(ตอนที่ 2) ต.สบเตียะ
๊ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 20.798 กม.

73,539,500 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

155,750,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

40,309,600 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

41,900,900 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

73,539,500 บาท

(23) ถนนสายแยก ทล.1263 - บ.ขุนแม่รวม ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ ม จ.เชียงใหม่
20.300 กม.

82,250,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

174,200,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

40,032,800 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

51,917,200 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

82,250,000 บาท

(24) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.เมืองอาง ต.บ ้านหลวง อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 15.660 กม.

49,273,500 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

115,950,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

25,814,200 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

40,862,300 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

49,273,500 บาท

(25) ถนนสายแยก ทช.ชม.4016 - บ.ขุนป๋วยใต ้ ต.แม่วนิ อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ 11.370 กม.

42,238,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

99,400,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

21,445,600 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

35,716,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

42,238,000 บาท
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(26) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ทุ่งยาว ต.แม่เจดียใ์ หม่ อ.เวียงป่ าเป้ า
จ.เชียงราย 36.675 กม.

122,758,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

233,600,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

53,614,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

57,228,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

122,758,000 บาท

(27) ถนนสาย มส.5013 แยก ทช.มส.4015 - บ.ช่ องไม ้กาย อ.ปางมะผ า้
จ.แม่ฮ่องสอน 8.900 กม.

20,812,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

61,248,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

14,259,800 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

26,175,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

20,812,800 บาท

(28) ถนนสายแยก ทล.2270 - บ.สันติสุข ต.บ ้านม่วง อ.บ ้านดุง จ.อุดรธานี
8.752 กม.

18,161,500 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

59,977,900 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

13,938,800 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

27,877,600 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

18,161,500 บาท

(29) ถนนสายแยก ทช.มส.3010 - บ.ดงใหม่ ต.ป่ าแป๋ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 8.361 กม.

27,648,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

66,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

16,663,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

21,689,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

27,648,000 บาท

(30) ถนนสาย สข.1027 แยก ทล.4 - ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
12.721 กม.

48,620,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

110,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

25,493,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

35,887,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

48,620,000 บาท
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(31) ถนนสาย บ.วังไทร ม.2 - บ.ในหลง ม.10 (ตอนที่ 5) ต.แม่หวาด
อ.ธารโต จ.ยะลา 2.842 กม.

20,000,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

25,000,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

5,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

20,000,000 บาท

(32) ถนนสายแยก ทล.410 - บ.กระป๋อง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
2.465 กม.

15,857,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

20,970,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

5,112,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

15,857,600 บาท

(33) ถนนสาย บ.ลิจิง - บ.ลาตอซู แก ต.ตลิง่ ชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
4.550 กม.

26,437,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

33,262,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

6,825,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

26,437,000 บาท

(34) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2.850 กม.

43,516,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

58,580,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

15,063,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

43,516,600 บาท

(35) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.แม่ขะต๋าน ต.แม่เจดียใ์ หม่ อ.เวียงป่ าเป้ า
จ.เชียงราย 6.000 กม.

20,995,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

26,295,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

5,299,800 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

20,995,200 บาท

(36) ถนนสายแยก ทช.ชร.4029 - บ.หนอง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
5.900 กม.

22,891,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

28,618,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

5,726,200 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

22,891,800 บาท
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(37) ถนนสาย บ.เด่น - บ.ห ้วยหลวง ต.บ ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
9.050 กม.

45,520,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

60,000,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

14,480,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

45,520,000 บาท

(38) ถนนสายแยก ทล.1150 - บ.แม่แวนน ้อย ต.แม่แวน อ.พร ้าว
จ.เชียงใหม่ 7.102 กม.

31,676,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

41,600,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

9,924,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

31,676,000 บาท

(39) ถนนสายแยก ทล.2069 - แยก ทช.ชย.4014 อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิ
5.155 กม.

13,038,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

19,740,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

6,701,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

13,038,600 บาท

(40) ถนนสายแยก ทช.ยส.4004 - บ.ศรีสวัสดิ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
6.210 กม.

14,798,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

22,598,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

7,800,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

14,798,000 บาท

(41) ถนนสายทางเข้าโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 6.100 กม.

22,879,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

30,199,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

7,320,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

22,879,000 บาท

(42) ถนนสายแยก ทล.2346 - บ.ดอนมะจ่ าง อ.นาหว ้า จ.นครพนม
5.314 กม.

46,481,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

60,000,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

13,518,600 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

46,481,400 บาท
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(43) ถนนสายภายในศูนย์การพัฒนาห ้วยฮ่ องไคร ้อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 9.000 กม.

32,360,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

40,460,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

8,100,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

32,360,000 บาท

(44) ถนนสายภายในศูนย์ฝึ กอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 5.000 กม.

23,970,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

29,970,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

23,970,000 บาท

(45) ถนนสายแยก บ.คลองไม ้เลี้ยง - บ.วังไผ่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก ้ว
6.125 กม.

19,350,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

27,950,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

8,600,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

19,350,000 บาท

(46) ถนนสายแยก ทล.2393 - บ.ดงกลาง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
9.460 กม.

43,992,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

60,100,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

16,108,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

43,992,000 บาท

(47) ถนนสายสีแ่ ยก บ.นาเมือง - บรรจบกองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
1.468 กม.

23,908,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

32,408,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

8,500,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

23,908,000 บาท

(48) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.กุดหมากเห็บ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
6.800 กม.

18,885,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

27,485,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

8,600,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

18,885,000 บาท
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(49) ถนนสายเข้าพระมหาธาตุเจดียโ์ ฆสปัญโญศรีพนม อ.ปลาปาก
จ.นครพนม 16.595 กม.

90,745,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

118,693,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

27,948,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

90,745,000 บาท

(50) ถนนสาย บ.โคกไชยวาน - บ.คําเม็ก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
6.475 กม.

7,866,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

30,995,600 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

7,560,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

7,866,800 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

15,568,800 บาท

(51) ถนนสายเข้าโครงการแปลงปลู กเมล็ดพันธุ์ขา้ วพระราชทาน
ต.หนองโดน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 20.267 กม.

32,014,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

100,000,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

21,236,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

32,014,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

46,750,000 บาท

(52) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.หนองปลาดุก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
7.578 กม.

8,957,900 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

40,730,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

11,314,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

8,957,900 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

20,458,100 บาท

(53) ถนนสายแยก ทล.231 - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9.077 กม.

54,813,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

231,880,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

60,600,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

54,813,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

116,467,000 บาท
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(54) ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม
(ตอนสมุทรสงคราม) ตอนที่ 2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 1.975 กม.

51,399,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

197,220,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

53,620,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

51,399,200 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

92,200,800 บาท

(55) ถนนสาย บ.ห ้วยส ้มป่ อย - บ.ขุนแตะ ต.ดอยแก ้ว อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 10.250 กม.

15,956,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

79,390,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

18,446,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

15,956,200 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

44,987,800 บาท

(56) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สันม่วง ต.บ ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวฒั นา
จ.เชียงใหม่ 7.500 กม.

16,507,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

93,600,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

24,052,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

16,507,400 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

53,040,600 บาท

(57) ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวัด - วัดโฆสมังคาราม
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.108 กม.

13,935,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

69,678,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

13,935,600 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

55,742,400 บาท

(58) ถนนสายภายใน บ.ทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว
10.100 กม.

13,230,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

66,150,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

13,230,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

52,920,000 บาท

(59) ถนนสายภายในศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่รมิ
จ.เชียงใหม่ 5.182 กม.

8,026,200 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

40,131,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

8,026,200 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

32,104,800 บาท
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(60) ถนนสายทางเข้าศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก,
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 44.600 กม.

51,431,100 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

257,155,900 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

51,431,100 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

205,724,800 บาท

(61) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองยายเกลี้ยง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
9.175 กม.

8,241,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

41,207,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

8,241,400 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ
(62) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 4.000 กม.

32,965,600 บาท
4,410,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

22,050,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

4,410,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

17,640,000 บาท

(63) ถนนสาย บ.นิคมกือลอง - สถานีทวนสัญญาณเขาปกโย๊ะ อ.บันนังสตา
จ.ยะลา 2.850 กม.

4,145,400 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

20,727,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

4,145,400 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

16,581,600 บาท

(64) ถนนสายแยก ทล.230 - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1.400 กม.

24,696,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

123,480,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

24,696,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

98,784,000 บาท

(65) ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ ขาด (ตอนที่ 3)
อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุร ี 3.638 กม.

51,156,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

255,780,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

51,156,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

102,312,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ

102,312,000 บาท
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กิจ กรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง

380,659,500 บาท

(1) ค่าก่อสร ้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 79 รายการ (รวม 2,487 ม.)

380,659,500 บาท

2.1.2.4 ค่าสํารวจออกแบบ

13,569,000 บาท

กิจ กรรมยกระดับมาตรฐานทาง

8,250,000 บาท

(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 550 กม.)

8,250,000 บาท

กิจ กรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง

5,319,000 บาท

(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 197 แห่ง)

5,319,000 บาท

2.1.2.5 ค่าควบคุมงาน

49,674,800 บาท

กิจ กรรมยกระดับมาตรฐานทาง

41,488,100 บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 67 สายทาง)

41,488,100 บาท

กิจ กรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง

8,186,700 บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 79 แห่ง)

8,186,700 บาท

2.1.2.6 ค่าจ้างบริษัททีป่ รึกษา

34,742,900 บาท

กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

23,631,800 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัททีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ

23,631,800 บาท

กิจ กรรมยกระดับมาตรฐานทาง

11,111,100 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัททีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ

8,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) ตอนที่ 2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

1,675,600 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

5,916,600 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

1,474,400 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

1,675,600 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

2,766,600 บาท
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(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 บ.หนองไผ่ ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

1,435,500 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

7,177,500 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

1,435,500 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

2,871,000 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร ้างประกอบ
กิจ กรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท

2,871,000 บาท
72,310,000 บาท
72,310,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร ้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 แห่ง)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

72,310,000 บาท
14,240,000 บาท
14,240,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีองค์กรวิชาการนานาชาติ

500,000 บาท

2) โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติด ้านวิศวกรรมโยธา

500,000 บาท

3) ทุนการศึกษาโครงการทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

13,240,000 บาท
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8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
12,996,855,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ซ่อมบํารุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ได้มคี วามเสียหายให้กลับสู่สภาพใช้งานได้ดี หรือซ่อมบํารุง
ในเชิงป้ องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. บํารุงรักษาทางหลวงชนบท
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
12,996.8557
12,896.8557
100.0000
-

รวม
12,996.8557
12,896.8557
100.0000

8.1.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบท
47,263
47,616
47,616
47,616
47,616
ที่บาํ รุงรักษา
( 16,961 )
ม./กม.
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การ
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
บํารุงรักษาให้มคี วามเรียบผิวทางเฉลีย่ (IRI) ไม่เกิน
( 4.00 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
( 100 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
( 100 )
ล้านบาท
14,186.8900 12,996.8557 14,523.4500 15,975.8000 17,573.3800
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14,186.8900 12,996.8557 14,523.4500 15,975.8000 17,573.3800
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

14,186.8900
-

12,996.8557 14,523.4500 15,975.8000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

17,573.3800
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง

12,996,855,700 บาท
12,996,855,700 บาท
12,996,855,700 บาท
661,988,000 บาท
133,420,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง ทีม่ รี าคาต่อ หน่ วยตํากว่
่ า 1 ล้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 คัน)

21,120,000 บาท

(2) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม 1 คัน

2,500,000 บาท

(3) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
อุทยั ธานี 1 คัน

2,500,000 บาท

(4) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
แพร่ 1 คัน

2,500,000 บาท

(5) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ลําปาง 1 คัน

2,500,000 บาท

(6) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิง เทรา 1 คัน

2,500,000 บาท

(7) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
หนองบัวลําภู 1 คัน

2,500,000 บาท

(8) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน

2,500,000 บาท

(9) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ลอ้ แขวงทางหลวงชนบท
ยโสธร 1 คัน

2,500,000 บาท

(10) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 1 คัน

2,500,000 บาท

(11) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
สุโขทัย 1 คัน

2,500,000 บาท

(12) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ระนอง 1 คัน

2,500,000 บาท
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(13) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ยะลา 1 คัน

2,500,000 บาท

(14) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครนายก 1 คัน

2,500,000 บาท

(15) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร 1 คัน

2,500,000 บาท

(16) รถบรรทุกนํ้าขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
พะเยา 1 คัน

2,500,000 บาท

(17) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน

1,980,000 บาท

(18) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม 1 คัน

1,980,000 บาท

(19) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ยโสธร 1 คัน

1,980,000 บาท

(20) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 1 คัน

1,980,000 บาท

(21) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ลําปาง 1 คัน

1,980,000 บาท

(22) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
หนองบัวลําภู 1 คัน

1,980,000 บาท

(23) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร 1 คัน

1,980,000 บาท

(24) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
พะเยา 1 คัน

1,980,000 บาท

(25) รถพร้อ มอุปกรณ์ตรวจสอบ IRI สํานักบํารุง ทาง 6 คัน

15,000,000 บาท

(26) รถสํารวจสภาพโครงสร้างชัน้ ทางด ้วยตุมนํ
้ ้าหนักกระแทก
(Falling Weight Deflectometer ) สํานักบํารุง ทาง 2 ชุด

40,000,000 บาท

(27) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คัน

1,980,000 บาท

(28) รถบรรทุกเทท ้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบทลําพู น 1 คัน

1,980,000 บาท
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1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ก่อ สร้าง

476,333,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์ก่อ สร้างทีม่ รี าคาต่อ หน่ วยตํากว่
่ า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 125 หน่ วย)

99,413,000 บาท

(2) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขนั ธ์ 1 คัน

2,700,000 บาท

(3) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน

2,700,000 บาท

(4) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ร้อ ยเอ็ด 1 คัน

2,700,000 บาท

(5) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ขอนแก่ น 1 คัน

2,700,000 บาท

(6) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
อุบลราชธานี 1 คัน

2,700,000 บาท

(7) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
อุทยั ธานี 1 คัน

2,700,000 บาท

(8) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ตาก 1 คัน

2,700,000 บาท

(9) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สุโขทัย 1 คัน

2,700,000 บาท

(10) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
แพร่ 1 คัน

2,700,000 บาท

(11) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ชุมพร 1 คัน

2,700,000 บาท

(12) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 1 คัน

2,700,000 บาท

(13) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี 1 คัน

2,700,000 บาท

(14) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 1 คัน

2,700,000 บาท

(15) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ยะลา 1 คัน

2,700,000 บาท
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(16) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา 1 คัน

2,700,000 บาท

(17) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
พัทลุง 1 คัน

2,700,000 บาท

(18) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
หนองบัวลําภู 1 คัน

2,700,000 บาท

(19) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
บึง กาฬ 1 คัน

2,700,000 บาท

(20) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สกลนคร 1 คัน

2,700,000 บาท

(21) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
พะเยา 1 คัน

2,700,000 บาท

(22) รถบรรทุกซ่ อ มบํารุง ผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สุพ รรณบุรี 1 คัน

2,700,000 บาท

(23) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 คัน

3,300,000 บาท

(24) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนั ธ์ 1 คัน

3,300,000 บาท

(25) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 1 คัน

3,300,000 บาท

(26) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน

3,300,000 บาท

(27) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คัน

3,300,000 บาท

(28) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน

3,300,000 บาท

(29) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร 1 คัน

3,300,000 บาท

(30) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 1 คัน

3,300,000 บาท

(31) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คัน

3,300,000 บาท

(32) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คัน

3,300,000 บาท

(33) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี 1 คัน

3,300,000 บาท

(34) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คัน

3,300,000 บาท

(35) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน

3,300,000 บาท

(36) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 1 คัน

3,300,000 บาท

(37) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คัน

3,300,000 บาท

(38) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 1 คัน

3,300,000 บาท

(39) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน

3,300,000 บาท
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(40) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คัน

3,300,000 บาท

(41) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 คัน

3,300,000 บาท

(42) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทสุพ รรณบุรี 1 คัน

3,300,000 บาท

(43) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 1 คัน

1,990,000 บาท

(44) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนั ธ์ 1 คัน

1,990,000 บาท

(45) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูม ิ 1 คัน

1,990,000 บาท

(46) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน

1,990,000 บาท

(47) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทร้อ ยเอ็ด 1 คัน

1,990,000 บาท

(48) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่ น 1 คัน

1,990,000 บาท

(49) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน

1,990,000 บาท

(50) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1 คัน

1,990,000 บาท

(51) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 1 คัน

1,990,000 บาท

(52) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คัน

1,990,000 บาท

(53) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 คัน

1,990,000 บาท

(54) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คัน

1,990,000 บาท

(55) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน

1,990,000 บาท
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(56) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 1 คัน

1,990,000 บาท

(57) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน

1,990,000 บาท

(58) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คัน

1,990,000 บาท

(59) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน

1,990,000 บาท

(60) รถบดแบบผสม (ล้อ เหล็ก-ล้อ ยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 คัน

1,990,000 บาท

(61) รถขุดไฮดรอลิก แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 1 คัน

4,500,000 บาท

(62) รถขุดไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) 1 คัน

4,500,000 บาท

(63) รถขุดไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 1 คัน

4,500,000 บาท

(64) รถขุดไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) 1 คัน

4,500,000 บาท

(65) รถขุดไฮดรอลิก สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ 1 คัน

4,500,000 บาท

(66) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนั ธ์ 1 คัน

3,300,000 บาท

(67) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทชัยภูม ิ 1 คัน

3,300,000 บาท

(68) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทสุรินทร์ 1 คัน

3,300,000 บาท

(69) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน

3,300,000 บาท

(70) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คัน

3,300,000 บาท

(71) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 คัน

3,300,000 บาท

(72) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คัน

3,300,000 บาท
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(73) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทนราธิวาส 1 คัน

3,300,000 บาท

(74) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทปัตตานี 1 คัน

3,300,000 บาท

(75) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อ มเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร แขวง
ทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน

3,300,000 บาท

(76) รถเกลี่ยดิน แขวงทางหลวงชนบทลําพู น 1 คัน

7,500,000 บาท

(77) รถเกลี่ยดิน แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 คัน

7,500,000 บาท

(78) รถเกลี่ยดิน แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน

7,500,000 บาท

(79) รถบรรทุกลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) 1 คัน

6,000,000 บาท

(80) รถบรรทุกลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 1 คัน

6,000,000 บาท

(81) รถบรรทุกลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 คัน

6,000,000 บาท

(82) รถบรรทุกลากจูง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) 1 คัน

6,000,000 บาท

(83) รถบรรทุกท ้ายลาด แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 1 คัน

4,280,000 บาท

(84) รถบรรทุกท ้ายลาด แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 คัน

4,280,000 บาท

(85) รถบรรทุกท ้ายลาด แขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร 1 คัน

4,280,000 บาท

(86) รถบรรทุกท ้ายลาด แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 คัน

4,280,000 บาท

(87) รถบรรทุกท ้ายลาด แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน

4,280,000 บาท

(88) สะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได ้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) 1 ชุด

15,000,000 บาท

(89) ส่ วนต่อ เพิ่มความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได ้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 1 ชุด

14,500,000 บาท

(90) ชุดทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรู ปและส่ วนต่อ เพิ่มความยาว
สะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได ้ (Launching System )
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 1 ชุด

18,000,000 บาท

(91) สะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได ้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ 1 ชุด

15,000,000 บาท

(92) ส่ วนต่อ เพิ่มความยาวสะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได ้
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิง เทรา) 1 ชุด

14,500,000 บาท

(93) ชุดทอดสําหรับสะพานเหล็กสําเร็จรู ปและส่ วนต่อ เพิ่มความยาว
สะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได ้ (Launching System )
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 ชุด

18,000,000 บาท
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1.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) เครื่อ งกําเนิดไฟฟ้ า ขนาด 400 กิโลวัตต์ สํานักเครื่อ งกลและสื่อ สาร
1 เครื่อ ง
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์เครื่อ งจักรกล

2,735,000 บาท

2,735,000 บาท
49,500,000 บาท

(1) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทอ่ างทอง 1 คัน

1,650,000 บาท

(2) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 คัน

1,650,000 บาท

(3) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี 1 คัน

1,650,000 บาท

(4) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทตราด 1 คัน

1,650,000 บาท

(5) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 คัน

1,650,000 บาท

(6) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร 1 คัน

1,650,000 บาท

(7) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทชัยภูม ิ 1 คัน

1,650,000 บาท

(8) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน

1,650,000 บาท

(9) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท 1 คัน

1,650,000 บาท

(10) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทอํานาจเจริญ 1 คัน

1,650,000 บาท

(11) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทพิจติ ร 1 คัน

1,650,000 บาท

(12) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 1 คัน

1,650,000 บาท

(13) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 1 คัน

1,650,000 บาท

(14) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนั ธ์ 1 คัน

1,650,000 บาท

(15) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คัน

1,650,000 บาท

(16) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน

1,650,000 บาท

(17) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน

1,650,000 บาท

(18) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 1 คัน

1,650,000 บาท

(19) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 คัน

1,650,000 บาท

(20) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 1 คัน

1,650,000 บาท

(21) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 1 คัน

1,650,000 บาท

(22) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 คัน

1,650,000 บาท

(23) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน

1,650,000 บาท

(24) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คัน

1,650,000 บาท

(25) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 1 คัน

1,650,000 บาท

(26) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน

1,650,000 บาท

(27) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 คัน

1,650,000 บาท

(28) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 1 คัน

1,650,000 บาท
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(29) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน

1,650,000 บาท

(30) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คัน

1,650,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,334,867,700 บาท

1.1.2.1 ค่าบํารุง รักษาทางและสะพาน

12,334,867,700 บาท

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท

12,234,867,700 บาท

(1) ค่าบํารุง รักษาทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อ หน่ วยตํากว่
่ า 10 ล้านบาท
รวม 1,275 รายการ (รวม 47,308 กม.)
(1.1) ค่าบํารุง รักษาทางและสะพาน
1.1.1 บํารุง ปกติ
1.1.2 บํารุง ตามกําหนดเวลา
1.1.1 บํารุง พิเศษ

9,471,071,700 บาท
47,308 กม.
46,056 กม.
599 กม.
653 กม.

2,332,548,000 บาท
1,727,422,400 บาท
5,411,101,300 บาท

(2) ถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ ้านอินอนุสร
อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(3) ถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ ้านคลองบางหลวง
อ.บางบัวทอง, ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(4) ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลองสิบสาม
(ตต) (ตอนที่ 1) อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

34,790,000 บาท

(5) ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลองสิบสาม
(ตต) (ตอนที่ 2) อ.หนองแค จ.สระบุรี 1 แห่ง

26,626,600 บาท

(6) ถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ ้านหนองหมู
อ.ธัญบุรี, หนองเสือ , วิหารแดง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(7) ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ ้านหนองแค
อ.ธัญบุรี, หนองเสือ , หนองแค จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

25,480,000 บาท

(8) ถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - นํ้าตกตาดหมอก
อ.เมือ ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

14,210,000 บาท

(9) ถนนสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ ้านองครักษ์
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(10) ถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ ้านหนองจอก
(ตอนที่ 1) อ.ธัญบุรี, ลําลู กกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

38,416,000 บาท
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(11) ถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ ้านหนองจอก
(ตอนที่ 2) อ.ธัญบุรี, ลําลู กกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(12) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ
(ตอนที่ 1) อ.ธัญบุรี, ลําลู กกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

45,080,000 บาท

(13) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ
(ตอนที่ 2) อ.ธัญบุรี, ลําลู กกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

34,104,000 บาท

(14) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ
(ตอนที่ 3) อ.ธัญบุรี, ลําลู กกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

27,283,200 บาท

(15) ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - คลองแสนแสบ
(ตอนที่ 4) อ.ธัญบุรี, ลําลู กกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

27,283,200 บาท

(16) ถนนสาย อย.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ ้านบางระกํา
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอ ยุธยา 3.675 กม.

17,640,000 บาท

(17) ถนนสาย อย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ ้านบางพระครู
อ.บางปะหัน, นครหลวง จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

36,103,200 บาท

(18) ถนนสาย อย.5026 แยกทางหลวงชนบท อย.3008 - บ ้านตลาด
อ.นครหลวง, อุทยั จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

10,682,000 บาท

(19) ถนนสาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 - บ ้านปากคู ตาฉัตร
(ตอนที่ 1) อ.บางไทร, ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

34,790,000 บาท

(20) ถนนสาย อย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3111 - บ ้านปากคู ตาฉัตร
(ตอนที่ 2) อ.บางไทร, ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

25,480,000 บาท

(21) ถนนสาย อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 - บ ้านดอนทอง
(ตอนที่ 1) อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

30,380,000 บาท

(22) ถนนสาย อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 - บ ้านดอนทอง
(ตอนที่ 2) อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

29,400,000 บาท

(23) ถนนสาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ ้านโคก อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอ ยุธยา 1 แห่ง

34,300,000 บาท

(24) ถนนสาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ ้านหนองไผ่ขาด
อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1.400 กม.

13,720,000 บาท

(25) ถนนสาย นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บ ้านลาดบัวหลวง
อ.ไทรน้อ ย จ.นนทบุรี 1 แห่ง

23,608,200 บาท
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(26) สะพานกรุง ธน เขตดุสิต กรุง เทพมหานคร 1 แห่ง

29,400,000 บาท

(27) ถนนสาย อท.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ ้านสีบวั ทอง
อ.โพธิท์ อง, แสวงหา จ.อ่ างทอง 2.900 กม.

14,700,000 บาท

(28) ถนนสาย ลบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ ้านบางอิฐ
อ.บ ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(29) ถนนสาย ลบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บ ้านหนองปลาดุก
อ.บ ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง

21,560,000 บาท

(30) ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ ้านอ อ้ ย อ.เมือ ง
จ.ลพบุรี 1 แห่ง

15,680,000 บาท

(31) ถนนสาย ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ ้านหนองระแหง
อ.บ ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(32) ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 โครงการพระราชดําริบ ้านหนองลาด อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช ้าง จ.สิง ห์บรุ ี
1 แห่ง

14,700,000 บาท

(33) ถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ ้านกลาง อ.เมือ ง,
อินทร์บรุ ี จ.สิง ห์บรุ ี 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(34) ถนนสาย ชบ.5020 แยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 - บ ้านคลองใหญ่
อ.บ่อ ทอง จ.ชลบุรี 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(35) ถนนสาย รย.5059 แยกทางหลวงชนบท รย.4058 - บ ้านบึง ตาต ้า
อ.บ ้านค่าย, ปลวกแดง จ.ระยอง 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(36) ถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 5 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3471 อ.แกลง, วัง จันทร์, เมือ ง จ.ระยอง 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(37) ถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บ ้านตาพลาย
อ.มะขาม, ขลุง จ.จันทบุรี 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(38) ถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - บ ้านซอยสอง
อ.ท่าใหม่, แก่ ง หางแมว จ.จันทบุรี 3.000 กม.

13,426,000 บาท

(39) ถนนสาย ตร.6028 รอบอ่ างเก็บนํ้าเขาระกํา อ.เมือ ง จ.ตราด 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(40) ถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอํา (ตอนเพชรบุรี)
อ.บ ้านแหลม, เมือ ง, ท่ายาง, ชะอํา จ.เพชรบุรี 1.000 กม.

19,600,000 บาท

(41) พบ.010 สะพานราษฎร์รัฐพัฒนา อ.บ ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง

14,210,000 บาท
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(42) ถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านทองอินทร์
อ.บางสะพานน้อ ย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(43) ถนนสาย ปข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3218 - บ ้านดอนมะกอก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(44) ถนนสาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านเนินกรวด
อ.บางสะพานน้อ ย, บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 1 แห่ง

15,190,000 บาท

(45) ถนนสาย นม.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บ ้านโคก
อ.คง, แก้ง สนามนาง จ.นครราชสีมา 2.900 กม.

16,660,000 บาท

(46) ถนนสาย นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2073 - บ ้านลําทะเมนชัย
อ.ชุมพวง, ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(47) ถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ ้านคําไฮ อ.สู ง เนิน
จ.นครราชสีมา 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(48) ถนนสาย นม.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(49) ถนนสาย นม.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2150 - บ ้านทํานบพัฒนา
อ.ขามสะแกแสง, พระทองคํา จ.นครราชสีมา 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(50) ถนนสาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ ้านโนนแดง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 2.500 กม.

14,210,000 บาท

(51) ถนนสาย ชย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 225 แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 อ.หนองบัวระเหว, เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ
2.900 กม.

16,660,000 บาท

(52) ถนนสาย ชย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2187 - บ ้านผักปัง
อ.ภูเขียว, บ ้านแท่น จ.ชัยภูม ิ 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(53) ถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2359 อ.บ ้านเขว ้า, หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(54) ถนนสาย ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - แยกทางหลวง
หมายเลข 201 อ.คอนสาร, ภูเขียว จ.ชัยภูม ิ 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(55) ถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ ้านดอนอะราง
อ.นางรอง, หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 1.500 กม.

14,700,000 บาท
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(56) ถนนสาย บร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2016 - อําเภอนาโพธิ์
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 1.500 กม.

24,500,000 บาท

(57) ถนนสาย บร.5053 เเยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บ ้านกรวด
อ.เฉลิมพระเกียรติ, บ ้านกรวด, ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 1.600 กม.

14,700,000 บาท

(58) ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 เทศบาลตําบลห ้วยราช อ.สตึก, ห ้วยราช จ.บุรีรัมย์ 1.600 กม.

24,500,000 บาท

(59) ถนนสาย สร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2081 - บ ้านไพรขลา
อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 2.100 กม.

11,956,000 บาท

(60) ถนนสาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บ ้านนาสนวน
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(61) ถนนสาย สร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2262 - บ ้านหนองสองห ้อง
อ.โนนนารายณ์, สนม จ.สุรินทร์ 2.200 กม.

12,446,000 บาท

(62) ถนนสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ ้านเมือ งที อ.เมือ ง
จ.สุรินทร์ 2.100 กม.

11,760,000 บาท

(63) ถนนสาย สร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บ ้านโคกลําดวน
อ.ลําดวน, ศีขรภูม ิ จ.สุรินทร์ 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(64) ถนนสาย สร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ ้านภูมกิ ันดาร
อ.เมือ ง จ.สุรินทร์ 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(65) ถนนสาย รอ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ ้านโนนสว่าง
อ.เมือ ง จ.ร้อ ยเอ็ด 3.100 กม.

15,680,000 บาท

(66) ถนนสาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บ ้านหนองฟ้ า
อ.เสลภูม ิ จ.ร้อ ยเอ็ด 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(67) ถนนสาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ ้านกระนวน
อ.นํ้าพอง, ซําสู ง จ.ขอนแก่ น 1 แห่ง

26,019,000 บาท

(68) ถนนสาย ลย.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ ้านกอไผ่โทน
อ.เมือ ง จ.เลย 2.900 กม.

16,660,000 บาท

(69) ถนนสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2186 - บ ้านเชียงกลม
อ.ปากชม จ.เลย 2.600 กม.

14,700,000 บาท
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(70) ถนนสาย อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 - บ ้านนํ้าเทีย่ ง
อ.สําโรง, วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

11,760,000 บาท

(71) ถนนสาย อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บ ้านนาโพธิ์
อ.เดชอุดม, บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 1.500 กม.

14,700,000 บาท

(72) ถนนสาย อบ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ ้านกุง ชัย
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

19,404,000 บาท

(73) ถนนสาย ศก.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ ้านกระตํา่
อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(74) ถนนสาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ ้านพยุห ์
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(75) ถนนสาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บ ้านห ้วยทับทัน
อ.โพธิศ์ รีสุวรรณ, เมือ งจันทร์, ห ้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(76) ถนนสาย ศก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บ ้านไพรบึง
อ.ขุขนั ธ์, ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(77) ถนนสาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ ้านป่ าชาด
อ.เลิง นกทา จ.ยโสธร 2.900 กม.

16,660,000 บาท

(78) ถนนสาย ยส.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บ ้านสร้างช ้าง
อ.กุดชุม, ทรายมูล จ.ยโสธร 3.100 กม.

15,680,000 บาท

(79) ถนนสาย ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ ้านเชียงเพ็ง
อ.คําเขือ่ นแก้ว, ป่ าติ้ว จ.ยโสธร 2.600 กม.

11,760,000 บาท

(80) ถนนสาย ยส.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ ้านทรายมูล
อ.ป่ าติ้ว, ทรายมูล จ.ยโสธร 2.500 กม.

14,210,000 บาท

(81) ถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ ้านโนนเมือ ง
อ.เมือ ง, หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 3.000 กม.

14,700,000 บาท

(82) ถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ.พนา
อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อํานาจเจริญ 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(83) ถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ ้านก้างปลา
อ.ร่ อ นพิบูลย์, จุฬ าภรณ์, ทุ่ง สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

16,170,000 บาท

(84) ถนนสาย นว.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บ ้านตาขีด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 2.700 กม.

11,760,000 บาท
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(85) ถนนสาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บ ้านวัง ม ้า
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 2.700 กม.

11,760,000 บาท

(86) ถนนสาย นว.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บ ้านเขาโคกเผ่น
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 2.700 กม.

11,760,000 บาท

(87) ถนนสาย นว.2057 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ ้านโคกเดือ่
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 2.700 กม.

11,760,000 บาท

(88) ถนนสาย นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 บ ้านนิคมเขาบ่อ แก้ว อ.ตาคลี, พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 2.300 กม.

13,328,000 บาท

(89) ถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ ้านโป่ ง แดง
อ.สามเงา จ.ตาก 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(90) ถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บ ้านพบพระเหนือ
อ.พบพระ จ.ตาก 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(91) ถนนสาย กพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ ้านคลองเจริญ
อ.เมือ ง, ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(92) ถนนสาย อน.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ ้านเจ ้าวัด อ.บ ้านไร่
จ.อุทยั ธานี 2.900 กม.

16,464,000 บาท

(93) ถนนสาย พจ.5044 เชือ่ มถนนเทศบาลตําบลโพทะเล - บ ้านหนองขอน
อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 3.100 กม.

15,680,000 บาท

(94) ถนนสาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ ้านบางไผ่
อ.ทับคล้อ จ.พิจติ ร 1 แห่ง

17,640,000 บาท

(95) ถนนสาย พจ.5001 เชือ่ มถนนเทศบาลเมือ งพิจติ ร พจ.ถ.1-0004 บ ้านหาดมูลกระบือ อ.เมือ ง จ.พิจติ ร 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(96) ถนนสาย พจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1068 - บ ้านบึง สีไฟ
อ.เมือ ง จ.พิจติ ร 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(97) ถนนสาย อต.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1204 - บ ้านเกาะใต ้
อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 3.300 กม.

14,700,000 บาท

(98) ถนนสาย อต.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ ้านนํ้าลอก อ.ตรอน,
ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 2.400 กม.

13,720,000 บาท
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(99) ถนนสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บ ้านแก่ ง บัวคํา
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 2.200 กม.

12,250,000 บาท

(100) ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่ นแควน้อ ย
อ.วัง ทอง, วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(101) ถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บ ้านไทรย้อ ย
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 2.100 กม.

11,760,000 บาท

(102) ถนนสาย พล.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1114 - บ ้านบางขวัญม ้า
อ.บางกระทุ่ม, เมือ ง จ.พิษณุโลก 1.900 กม.

11,760,000 บาท

(103) ถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ ้านบึง พระ
อ.วัง ทอง, เมือ ง จ.พิษณุโลก 3.800 กม.

11,760,000 บาท

(104) ถนนสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บ ้านคลองตะเข ้
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3.600 กม.

12,740,000 บาท

(105) ถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บ ้านท่าข ้าม
อ.วัดโบสถ์, พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3.300 กม.

11,760,000 บาท

(106) ถนนสาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บ ้านทุ่ง หลวง
อ.เมือ ง, คีรีมาศ จ.สุโขทัย 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(107) ถนนสาย สท.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1272 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 3.400 กม.

13,720,000 บาท

(108) ถนนสาย พช.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ ้านนางัว่ อ.เมือ ง
จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(109) ถนนสาย ชม.3065 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ ้านใหม่หนองหอย
อ.ดอยหล่ อ จ.เชียงใหม่ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(110) ถนนสาย ชม.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 1252 - บ ้านโป่ ง กุ่ม
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(111) ถนนสาย ชม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 107 เขือ่ นพลัง นํ้าแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(112) ถนนสาย ชม.5060 แยกทางหลวงชนบท ชม.3004 - บ ้านเวียงหวาย
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2.400 กม.

13,720,000 บาท
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(113) ถนนสาย ชม.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - อุทยานแห่ง ชาติ
ห ้วยนํ้าดัง อ.แม่แ ตง จ.เชียงใหม่ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(114) ถนนสาย ชม.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ ้านเมือ งกืด๊
อ.แม่แ ตง จ.เชียงใหม่ 2.400 กม.

13,720,000 บาท

(115) ถนนสาย มส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ ้านแอโก๋
อ.ปางมะผ ้า, ปาย จ.แม่ฮ่ อ งสอน 1 แห่ง

15,680,000 บาท

(116) ถนนสาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ ้านสวนหลวง
อ.เมือ ง จ.แพร่ 3.500 กม.

17,640,000 บาท

(117) ถนนสาย ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - เทศบาลเมือ ง อ.เมือ ง
จ.ชุมพร 3.300 กม.

14,700,000 บาท

(118) ถนนสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บ ้านแหลมสันติ
อ.หลัง สวน, ละแม จ.ชุมพร 3.200 กม.

14,210,000 บาท

(119) ถนนสาย รน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บ ้านนํ้าตก
อ.เมือ ง จ.ระนอง 2.300 กม.

13,230,000 บาท

(120) ถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บ ้านรัง แตน
อ.กระบุรี จ.ระนอง 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(121) ถนนสาย สข.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ ้านบางเขียด
อ.สิง หนคร จ.สงขลา 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(122) ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภายในศู นย์ราชการ อ.เมือ ง จ.นราธิวาส 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(123) ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บ ้านนํ้าวน
อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธิวาส 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(124) ถนนสาย นธ.5027 แยก ทช.นธ.4013 - บ.บูเก๊ะซามี อ.ศรีสาคร,
ระแงะ จ.นราธิวาส 1 แห่ง

14,210,000 บาท

(125) ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บ ้านคอกช ้าง
อ.เบตง จ.ยะลา 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(126) ถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บ ้านปิยะมิตร
อ.เบตง จ.ยะลา 2.200 กม.

12,740,000 บาท
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(127) ถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ ้านบาซากาจิ
อ.ยะหริ่ง , มายอ, ยะรัง จ.ปัตตานี 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(128) ถนนสาย ปน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 4061 - บ ้านบางเก่ า
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(129) ถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บ ้านทุ่ง ส่ อ หงษา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิง เทรา 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(130) ถนนสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บ ้านหนองกระทิง
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิง เทรา 2.800 กม.

15,680,000 บาท

(131) ถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อําเภอท่าตะเกียบ
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิง เทรา 3.100 กม.

13,720,000 บาท

(132) ถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บ ้านขุนชํานาญ
อ.ท่าตะเกียบ, บ่อ ทอง จ.ฉะเชิง เทรา 2.900 กม.

14,700,000 บาท

(133) ถนนสาย ปจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - บ ้านโคกปีบ
อ.บ ้านสร้าง, ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(134) ถนนสาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วัดอินประชาราม
อ.เมือ ง จ.นครนายก 3.000 กม.

14,700,000 บาท

(135) ถนนสาย นย.5034 แยกทางหลวงชนบท นย.4031 - บ ้านดอนยอ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 3.000 กม.

14,700,000 บาท

(136) ถนนสาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บ ้านทับไทร
อ.คลองท่อ ม จ.กระบี่ 3.100 กม.

17,640,000 บาท

(137) ถนนสาย กบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านทับไทร
อ.คลองท่อ ม จ.กระบี่ 3.100 กม.

14,700,000 บาท

(138) ถนนสาย ภก.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ ้านทุ่ง ทอง
อ.เมือ ง จ.ภูเก็ต 7.000 กม.

39,200,000 บาท

(139) ถนนสาย พท.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านทุ่ง นาชี อ.เมือ ง,
ศรีครินทร์, กงหรา จ.พัทลุง 2.100 กม.

11,760,000 บาท

(140) ถนนสาย พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านควนปริง
อ.เมือ ง, ศรีครินทร์, ควนขนุน จ.พัทลุง 2.100 กม.

11,760,000 บาท
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(141) ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บ ้านโนนอุดม
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 4.600 กม.

11,760,000 บาท

(142) ถนนสาย อด.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2329 - บ ้านทุ่ง ม่วง
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 3.800 กม.

14,700,000 บาท

(143) ถนนสาย อด.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2021 - บ ้านกุดจับ
อ.บ ้านผือ จ.อุดรธานี 3.800 กม.

14,700,000 บาท

(144) ถนนสาย อด.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บ ้านศรีสุทโธ
อ.บ ้านดุง จ.อุดรธานี 3.800 กม.

13,720,000 บาท

(145) ถนนสาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บ ้านสร้างคอม
อ.สร้างคอม, บ ้านดุง จ.อุดรธานี 3.800 กม.

12,740,000 บาท

(146) ถนนสาย นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บ ้านห ้วยยาง
อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 2.200 กม.

12,740,000 บาท

(147) ถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บ ้านดอนอุดม
อ.เมือ ง, โซ่ พ ิสัย จ.บึง กาฬ 3.000 กม.

14,700,000 บาท

(148) ถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ ้านหนองมุม
อ.เมือ ง, ปากคาด จ.บึง กาฬ 3.600 กม.

17,640,000 บาท

(149) ถนนสาย กส.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ ้านโป่ ง เชือ ก
อ.สหัสขันธ์, สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(150) ถนนสาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ ้านกุดแฮด
อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

13,720,000 บาท

(151) ถนนสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - บ ้านสีสถาน
อ.ฆ ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(152) ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ ้านหมูม่น
อ.บ ้านแพง จ.นครพนม 1 แห่ง

16,170,000 บาท

(153) ถนนสาย สน.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 บ ้านดอนหญ้านาง อ.บ ้านม่วง, พรเจริญ, เมือ ง, เต่างอย จ.สกลนคร
2.600 กม.

14,700,000 บาท

(154) ถนนสาย พย.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บ ้านป่ าซาง
อ.ดอกคําใต ้ จ.พะเยา 2.900 กม.

16,660,000 บาท
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(155) ถนนสาย พย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บ ้านร่ อ งคํา
อ.เมือ ง จ.พะเยา 1 แห่ง

17,346,000 บาท

(156) ถนนสาย สพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ ้านบางตาเถร
อ.บางปลาม ้า จ.สุพ รรณบุรี 1 แห่ง

16,660,000 บาท

(157) ถนนสาย สพ.5037 แยกทางหลวงชนบท สพ.3015 - บ ้านวัง หิน
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพ รรณบุรี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(158) ถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ ้านหนองรี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

14,700,000 บาท

(159) ถนนสาย นฐ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ ้านสระสี่มมุ
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 2.600 กม.

14,700,000 บาท

(160) ถนนสาย ปท.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลอง 10
ฝังตะวั
่ นตก อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

14,210,000 บาท

(161) ถนนสาย นศ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บ ้านกะปาง
อ.ทุ่ง สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

17,640,000 บาท

(162) ถนนสาย นศ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บ ้านทุ่ง ส้าน
อ.ทุ่ง สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

11,760,000 บาท

(163) ถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านบางไทร
อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พัง งา 1 แห่ง

12,446,000 บาท

(164) ถนนสาย ตง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 419 - บ ้านหลัง เขา
อ.เมือ ง, วัง วิเศษ จ.ตรัง 1 แห่ง

13,720,000 บาท

(165) ถนนสาย กส.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ ้านเหล่ าสู ง
อ.เมือ ง จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

19,110,000 บาท

(166) ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253- บ ้านคําไฮ
อ.คําม่วง, วัง สามหมอ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

13,230,000 บาท

(167) ถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ ้านลาดกระเฌอ
อ.พัง โคน, พรรณานิคม, กุดบาก จ.สกลนคร 3.300 กม.

18,375,000 บาท
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(168) ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บ ้านแม่มะ
อ.แม่จนั , เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง

16,679,600 บาท

(169) ถนนสาย บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ ้านหนองลาด
อ.เมือ ง, พรเจริญ จ.บึง กาฬ 1 แห่ง

14,700,000 บาท

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน

100,000,000 บาท

(1) ค่าซ่ อ มฉุกเฉินจากเหตุภยั พิบตั ทิ ม่ี รี าคาต่อ หน่ วยตํากว่
่ า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 จัง หวัด)

100,000,000 บาท

418

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
2,132,313,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท ซึ่งเป็ นการดําเนินงาน
ด้านอํานวยความปลอดภัยทางถนน และงานแก้ไขปัญหาจุดเสีย่ งอันตรายทางถนน ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบตั ิเหตุในการจราจร อันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวติ รวมทัง้ อํานวยความสะดวกและปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้ทางในช่วงเทศกาล
8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
2. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,132.3132
2,038.1160
94.1972
-

รวม
2,132.3132
2,038.1160
94.1972

8.1.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
618
746
820
902
992
เชิงปริมาณ : จุดหรือบริเวณเสีย่ งอันตราย
( 423 )
ที่ได้รบั การแก้ไข
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงจุดและบริเวณเสีย่ ง
( 100 )
อันตรายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
( 100 )
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
( 100 )
ล้านบาท
2,232.4720
2,132.3132 2,345.5450 2,580.1000
2,838.1110
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,232.4720
2,132.3132 2,345.5450 2,580.1000
2,838.1110
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

2,232.4720
-

2,132.3132
-

2,345.5450
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

2,580.1000
-

2,838.1110
-

419

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ

2,132,313,200 บาท
2,132,313,200 บาท
2,132,313,200 บาท
35,000,000 บาท
35,000,000 บาท

(1) ครุภณั ฑ์อ่นื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 1 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 ชุด)

5,400,000 บาท

(2) เครือ่ งตรวจชัง่ พร ้อมระบบวิเคราะห์นาํ้ หนักบรรทุกยานพาหนะใต ้สะพาน
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) 1 ชุด

8,000,000 บาท

(3) เครือ่ งตรวจชัง่ พร ้อมระบบวิเคราะห์นาํ้ หนักบรรทุกยานพาหนะใต ้สะพาน
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี 1 ชุด

8,000,000 บาท

(4) เครือ่ งตรวจชัง่ พร ้อมระบบวิเคราะห์นาํ้ หนักบรรทุกยานพาหนะใต ้สะพาน
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1 ชุด

8,000,000 บาท

(5) เครือ่ งตีเส ้นจราจรพร ้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวงทางหลวงชนบท
สกลนคร 1 ชุด

1,400,000 บาท

(6) เครือ่ งตีเส ้นจราจรพร ้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธ านี 1 ชุด

1,400,000 บาท

(7) เครือ่ งตีเส ้นจราจรพร ้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวงทางหลวงชนบท
ชุมพร 1 ชุด

1,400,000 บาท

(8) เครือ่ งตีเส ้นจราจรพร ้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุร ี 1 ชุด

1,400,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

2,097,313,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

2,097,313,200 บาท

กิจ กรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน

2,003,116,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 629 รายการ (รวม 706 แห่ง)

1,363,116,000 บาท

(2) ถนนสาย กบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านทับไทร
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง

14,500,000 บาท

(3) ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บ ้านคําไฮ
อ.คําม่วง, วังสามหมอ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท
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(4) ถนนสาย ชบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ ้านหนองใหญ่ทบั เจ็ก
อ.บ่อทอง จ.ชลบุร ี 1 แห่ง

22,000,000 บาท

(5) ถนนสาย ชย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวง
หมายเลข 205 อ.จัตรุ สั , บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(6) ถนนสาย ชย.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2354 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ 1 แห่ง

14,900,000 บาท

(7) ถนนสาย ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่ อง 5 อ.เมือง
จ.ชุมพร 1 แห่ง

14,000,000 บาท

(8) ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บ ้านหัวแม่คาํ
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(9) ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ ้านร ้อยจันทร์
อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(10) ถนนสาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บ ้านแม่สาบ
อ.แม่รมิ , สะเมิง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

14,500,000 บาท

(11) ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - สนามบินตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง 1 แห่ง

14,000,000 บาท

(12) ถนนสาย ตง.5039 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 - บ ้านนาเกลือ
อ.กันตัง จ.ตรัง 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(13) ถนนสาย นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ ้านหนองไฮ
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(14) ถนนสาย นศ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105 - บ ้านปลักปลา
อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธ รรมราช 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(15) ถนนสาย นศ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บ ้านนาพร ้าว
อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรีธ รรมราช 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(16) ถนนสาย นว.1098 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ ้านบางม่วง
อ.เมือง, เต่างอย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(17) ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บ ้านคูเมือง
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

14,450,000 บาท

(18) ถนนสาย บร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ ้านเบาใหญ่
อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

14,450,000 บาท

(19) ถนนสาย บร.5024 เทศบาลตําบลนาโพธิ์ - บ ้านหนองบัวลอง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท
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(20) ถนนสาย บร.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ ้านหนองขวาง
อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(21) ถนนสาย ปข.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ ้านนํา้ ตกไทรคู่
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี ันธ์ 1 แห่ง

27,000,000 บาท

(22) ถนนสาย ปจ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ ้านหนองสังข์
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุร ี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(23) ถนนสาย ปน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ ้านลําเภา
อ.ยะหริง่ , ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(24) ถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ ้านสายบุร ี
อ.สายบุร ี จ.ปัตตานี 1 แห่ง

17,500,000 บาท

(25) ถนนสาย ปน.2067 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ ้านตันหยง
อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(26) ถนนสาย พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บ ้านจงเก
อ.เมือง, เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง

14,850,000 บาท

(27) ถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ ้านห ้วยทราย
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

14,900,000 บาท

(28) ถนนสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ ้านกะทู ้
อ.เมือง, ถลาง, กะทู ้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง

14,800,000 บาท

(29) ถนนสาย รน.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - อุทยานแห่งชาติ
แหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(30) ถนนสาย ลบ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ ้านหินซ้อน
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(31) ถนนสาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ ้านนาซําแซง
อ.ภูเรือ, วังสะพุง 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 - บ ้านทุ่งเจริญ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(34) ถนนสาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ ้านเขาแหลม
อ.เขาฉกรรจ์, วังสมบูรณ์ จ.สระแก ้ว 1 แห่ง

14,500,000 บาท

(35) ถนนสาย สก.3069 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ ้านทับทิมสยาม 03
อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 1 แห่ง

25,000,000 บาท
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(36) ถนนสาย สบ.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ ้านธาตุ
อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุร ี 1 แห่ง

27,000,000 บาท

(37) ถนนสาย นค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บ ้านธาตุกลางน ้อย
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 แห่ง

14,800,000 บาท

(38) ถนนสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ ้านไชยวาน
อ.ประจักษ์ศลิ ปาคม จ.อุดรธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(39) ถนนสาย อด.4085 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บ ้านสันติสุข
อ.บ ้านดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง

16,932,700 บาท

(40) ถนนสาย อต.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ ้านนายาง บ ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง

11,417,300 บาท

(41) ถนนสาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ ้านสําโรง
อ.วารินชําราบ, สําโรง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

14,000,000 บาท

กิจ กรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

94,197,200บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 95 รายการ (รวม 95 แห่ง)

94,197,200บาท
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8.2 แผนงานยุทธศาสตร์อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ
55,459,800 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
55,459,800 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นการพัฒนาทางและสะพานทีอ่ อ้ มผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไนให้มมี าตรฐาน และทําการปิ ดเส้นทาง
หมายเลข 3259 ที่ผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพือ่ ไม่ให้รบกวนและสร้างความปลอดภัยให้แก่สตั ว์ป่า
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
419,446,000 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
419,446,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและปรับปรุงทางเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
55.4598
55.4598
-

รวม
55.4598
55.4598

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
23.299
18.774
24.774
14.100
6.000
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
( 12.625 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
( 100 )
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล ้วเสร็จ
( 100 )
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนด
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
( 100 )
ล้านบาท
102.5370
55.4598
114.1016
97.1016
48.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
102.5370
55.4598
114.1016
97.1016
48.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

102.5370
-

55.4598
-

114.1016
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

97.1016
-

48.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน

55,459,800 บาท

1. งบลงทุน

55,459,800 บาท

1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

55,459,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

55,459,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร ้างทางและสะพาน

54,246,800 บาท

(1) ถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่ างฤาไน (ตอนบ ้านเขาตลาด บ ้านอ่ างเสือดํา) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 10.674 กม.

32,241,000 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

98,000,000 บาท

ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ

20,640,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

32,241,000 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

45,119,000 บาท

(2) ถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่ างฤาไน (ตอนบ ้านเนินสะอาด บ ้านเนินสายฝน) อ.สนามชัยเขต, เขาฉกรรจ์ จ.ฉะเชิงเทรา, สระแก ้ว
8.100 กม.

22,005,800 บาท

งบประมาณทัง้ สิ้น

110,029,000 บาท

ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

22,005,800 บาท

ปี 2562 ผู กพันงบประมาณ

44,011,600 บาท

ปี 2563 ผู กพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน

44,011,600 บาท
1,213,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํากว่
่ า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 สายทาง)

1,213,000 บาท

กระทรวงคมนาคม
สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร
งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

157,532,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

55,070,200 บาท

1. วิสัยทัศน์
องค์กรนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่ งและจราจรของประเทศ
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐานด ้านการขนส่ งและจราจร รวมทัง้ ขับเคลือ่ นไปสู่การ
อย่ างบูรณาการ
2. เผยแพร่ ข ้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรูด้ ้านการขนส่ งและจราจร
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้รับในการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่ วยงานทีเกี่ ย่ วข ้องด ้านคมนาคมขนส่ งและจราจร
มีแผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ งและจราจรทีสามารถ
่
นําไปปฏิบตั ไิ ด ้
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วัด

เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวมทัง้ สิ้น

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

-

-

-

-

-

- ตัวชี้วดั เชิง คุณภาพ : นโยบายและแผนที่
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด ้ร้อ ยละ

ร้อ ยละ

100

100

100

100

100

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

157.5329

55.0702

39.7846

40.1824

40.5842

เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายและแผนด้าน
การขนส่งและจราจรนําไปปฏิบตั ิ

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนือ่ งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

-

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

55,070,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด ้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ

55,070,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
หน่ วย : ล้านบาท
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่ ง และ
จราจร
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ

ปี งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564- จบ

เงินนอก
งบประมาณ

6

19.1635

3.4736

2.7384

2.9106

-

6

19.1635

3.4736

2.7384

2.9106

-

6

19.1635

3.4736

2.7384

2.9106

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ ้องดําเนินการต่อ เนื่อ ง จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 18,193,300 บาท
2. เป็นรายการทีด่ าํ เนินการไม่แ ล้วเสร็จใน 1 ปีง บประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 970,200 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่ วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวมทัง้ สิ้น

37.3605

2.9879

-

14.7218

55.0702

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

37.3605

2.9879

-

14.7218

55.0702

ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่ ง
และจราจร

37 .3605

2 .9879

14 .7218

55 .0702

-
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

55 ,070,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

55 ,070,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่ ง และจราจร ทางถนน ราง นํ้า อากาศและระบบข ้อสนเทศเพื่อ ให ้การเดินทาง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดําเนินงาน

งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

37.3605

2.9879

-

14.7218

55.0702

28.6644

-

-

14.7218

43.3862

2. ประสานงานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการขนส่ ง และจราจร

4.2445

-

-

-

4.2445

3. จัดทําและเผยแพร่ ข ้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ด้ ้านการขนส่ ง และ
จราจร

3.5800

2.9879

-

-

6.5679

4. ดําเนินงานพัฒนาระบบการขนส่ ง และจราจร

0.8716

-

-

-

0.8716

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทําข ้อเสนอแนะด ้านนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด/
แหล่งเงิน

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

9

8

8

8

100

100

100

100

หน่วยนับ
(ผล)*

เชิง ปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่ ง และ

เรือ่ ง

15

จราจร เพื่อ ขับเคลื่อ นนโยบายและแผนการขนส่ ง และ
จราจร เพื่อ ให ้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข ้องนําไปปฏิบตั อิ ย่ างเป็น
รู ปธรรม
( 15 )
เชิง คุณภาพ : กระทรวงให ้ความเห็นชอบนโยบายและ

ร้อยละ

แผนการขนส่ ง และจราจร

100
( 53.33 )

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

157.5329

55.0702

39.7846

40.1824

40.5842

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

157.5329

55.0702

39.7846

40.1824

40.5842

ล้านบาท

38.4331

37.3605

39.7846

40.1824

40.5842

- งบดําเนินงาน
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- งบลงทุน

ล้านบาท

- งบเงินอุดหนุน

ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น

ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

97.7998
21.3000
-

2.9879

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.7218
-

* ผลการด ําเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือ น)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได ้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให ้ต้อ งด ําเนินการต่ อเนื่ องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุสาํ นักงาน
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

55,070,200 บาท
37,360,500
30,449,300
26,007,600
927,500
40,000
2,550,100
75,000
2,630,200
500,000
596,700
7,296,700
2,736,100
200,000
222,000
4,886,000
1,500,000
323,200
18,000
64,400
17,000
1,424,700
968,100
4,971,000
2,023,200
1,011,600
968,100
968,100

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
735,200 บาท

3,992,000
1,049,800
736,600
735,200
735,200
735,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 35 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

798,000 บาท
3,990,000
798,000
798,000
798,000
798,000
798,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท

4,851,000
970,200
970,200
970,200
970,200
970,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท

4,851,000
970,200
970,200
970,200
1,940,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,911,200
4,462,300
240,000
886,500
214,600
1,107,800
2,987,900
2,987,900
2,987,900
2,987,900
2,987,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,721,800 บาท
14,721,800 บาท
36,021,800 บาท
21,300,000 บาท
14,721,800 บาท

